
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ

อําเภอ ดานขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,005,920 บาท

งบบุคลากร รวม 6,037,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบลพัน
ชนะ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียด ดัง
นี้ 
1. เงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ในอัตรา
เดือนละ  20,400  บาท  จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 244,800  บาท  
2. เงินคาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลพัน
ชนะ  จํานวน  2  คน ในอัตราเดือนละ 11,220  บาท/คน  จํานวน  12
 เดือน  เปนเงิน  269,280  บาท  
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลพันชนะ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ แยกราย
ละเอียด ดังนี้
1. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ใน
อัตราเดือนละ  1,750  บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 21,000 บาท  
2. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  2  คน ในอัตราเดือนละ  880  บาท/คน  จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 21,120 บาท 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวนตําบลพัน
ชนะ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียด ดัง
นี้
1. เงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ในอัตรา
เดือนละ 1,750  บาท  จํานวน  12 เดือน เปนเงิน 21,000  บาท  
2. เงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2
  คน ในอัตราเดือนละ  880  บาท/คน  จํานวน 12 เดือน เปนเงิน  21,120
 บาท  
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลพัน
ชนะ  ในอัตราเดือนละ 7,200  บาท  จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 86,400
 บาท ชนะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และ
หนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวของ แยกรายละเอียด ดังนี้
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,059,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพัน
ชนะ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลพันชนะ เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพัน
ชนะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของ แยกรายละเอียด ดังนี้
1. เงินคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  จํานวน  1
 คน ในอัตราเดือนละ  11,220  บาท/คน  จํานวน  12  เดือน  เปน
เงิน  134,640  บาท  
2. เงินคาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพัน
ชนะ  จํานวน  1  คน ในอัตราเดือนละ  9,180  บาท/คน  จํานวน  12
  เดือน  เปนเงิน  110,160  บาท  
3. เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  จํานวน  20
  คน ในอัตราเดือนละ  7,200  บาท/คน  จํานวน  12  เดือน  เปน
เงิน  1,728,000  บาท  
4.  เงินคาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพัน
ชนะ จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ  7,200 บาท / คน  จํานวน  12
  เดือน  เปนเงิน 86,400  บาท  
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,294,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,520,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงิน
เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแกพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลพันชนะ ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้
  1. พนักงานสวนตําบล   ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล   จํานวน  1  อัตรา   
  2. พนักงานสวนตําบล   ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล   จํานวน  1  อัตรา  
  3. พนักงานสวนตําบล   ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป (หัวหนาสํานัก
ปลัด) จํานวน 1  อัตรา   
  4. พนักงานสวนตําบล   ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ
การ จํานวน 1 อัตรา  
  5. พนักงานสวนตําบล   ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญ
การ  จํานวน  1  อัตรา    
  6.พนักงานสวนตําบล   ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน  2
  อัตรา   
 ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
- แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับ
กลาง จํานวน 1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท  จํานวน  12
 เดือน  เปนเงิน 84,000 บาท ตาม ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 , หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ( การกําหนดใหขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไปไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงิน
ประจําตําแหนง 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวัน
ที่ 22 เมษายน 2547 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ( การกําหนดใหขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไปไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงิน
ประจําตําแหนง 
(สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ทองถิ่น และตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น ตามหนังสือสํานักงาน กจ
. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 พระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามจํานวนอัตราที่
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้
1. เงินประจําตําแหนงรายเดือนตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่น ตําแหนงปลัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับกลาง   จํานวน 1  อัตรา  ในอัตราเดือน
ละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 84,000 บาท   
2. เงินประจําตําแหนงรายเดือนตําแหนงประเภทบริหารทอง
ถิ่น  ตําแหนง รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับตน   จํานวน 1
  อัตรา  ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000
 บาท     
3. เงินประจําตําแหนงรายเดือนตําแหนงประเภทอํานวยการทอง
ถิ่น  ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป (หัวหนาสํานักปลัด)  ระดับตน จํานวน 1
  อัตรา  ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท  จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000
บาท   
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
 (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่ว
ไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  และ
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558  จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง พนักงานขับรถยนต  จํานวน  1
  อัตรา     
2. พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง ภารโรง  จํานวน  1  อัตรา
3. พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน  1  อัตรา   
4. พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนง ยาม จํานวน  1  อัตรา     
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
 (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 42,000 บาท

จางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542  และตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต  จํานวน  1
  อัตรา     
2. พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนงภารโรง  จํานวน  1  อัตรา      
3. พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน  1  อัตรา   
4. พนักงานจางทั่วไป  ตําแหนงยาม จํานวน  1  อัตรา    
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
 (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 1,968,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 465,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนผูปฏิบัติตนอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใหกับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และคณะกรรมการ
ตางๆ ดังตอไปนี้
1 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 7 อัตรา ดังนี้
1 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
2 รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
3 นักบริหารงานทั่วไป (หัวหนาสํานักปลัด) จํานวน 1 อัตรา
4 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
5 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
6 เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 2 อัตรา
2 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงานจาง จํานวน 4
อัตรา ดังนี้
1 พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 1 อัตรา
2 พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ภารโรง จํานวน 1 อัตรา
3 พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
4. พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ยาม จํานวน  1  อัตรา     
3 เงินคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
4 คณะกรรมการตาง ๆ เปิดซองสอบราคา,จางนักเรียน,นักศึกษาเปิดภาค
เรียน คาเบี้ยเลี้ยงคาตอบแทนของผูปฏิบัติงานอันเปนประโยชนแก อปท
. ของ ตํารวจบาน ผูนําชุมชน บุคคลหรือคณะบุคคลอื่นใดที่ไดปฏิบัติตน
เปนประโยชนแก อบต. เงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้ง
คราว เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้งของ อบต.พันชนะ คาตอบ
แทนคณะกรรมการสอบสวน เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษา
ความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
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พฤษภาคม 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานงานสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร, คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาซักฟอก,คากําจัดสิ่งปฏิกูล,คาระวาง
บรรทุก,คาเชาทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน),คาโฆษณาและเผยแพร(ราย
จายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ),คาธรรมเนียมตาง ๆ,คา
เบี้ยประกัน,คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจางเหมาบริการ
ตาง ๆ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ ดังนี้
1 คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ใหตั้งงบประมาณไดไมเกินปี
ละ1% ของรายไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงินอุด
หนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผูอุทิศให
2 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น กับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้ง
จายไมรวมอยูในขอ 1
คารับรอง หมายถึง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใช
จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการดวย และคาใชจายอื่น ซึ่ง
จําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
คาเลี้ยงรับรอง หมายถึง คาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมตามขอ 2 ทั้งนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น ๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยว
ของซึ่งเขารวมประชุม
-พิธีเปิดอาคารตาง ๆ
-คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ การอบรมสัมมนา ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และผูที่ไดมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)

คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลพัน
ชนะ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้งสั่งใหเลือก
ตั้งใหม และกรณีอื่นๆ) และคาใชจายในการประชาสัมพันธ การ
รณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่
และการมีสวนรวมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎร และ
หรือสมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาะสม และคาใชจายที่เกี่ยวของ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที่ 6 กรกฎาคม 2561
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นที่ มท 0890.4/468 ลงวัน
ที่ 17 มกราคม 2556
(สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใช
สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่1 กุมภาพันธ 2562
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน หนังสือ, เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไมบรรทัดเหล็ก, กรรไกร, เกาอี้พลาสติก,แปรงลบ
กระดานดํา, ตรายาง,ขาตั้ง(กระดานดํา),ที่ถูพื้น,ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม, เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บกระดาษ,กุญแจ ภาพ
เขียน ,แผนที่,พระบรมฉายาลักษณ,แผงปิดประกาศ,แผนปายชื่อสํานัก
งานหรือหนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปายตาง ๆ,มูลี่,มานปรับ
แสง(ตอผืน),พรม(ตอผืน),นาฬิกาตั้งหรือแขวน,พระพุทธรูป,พระบรมรูป
จําลอง,กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน กระดาษ,หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, นํ้ายาลบ
คําผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ, กาว,ชอลค,สมุด, ซองเอกสาร,ตลับผง
หมึก,นํ้าหมึกปริ้นท,เทป พี วีซี แบบใส,นํ้ายาลบกระดาษไข,กระดาษ
ไข,ไมบรรทัด, คลิป,เป๊ก,เข็มหมุด,กระดาษคารบอน,แฟม,สมุด
บัญชี,สมุดประวัติขาราชการ,แบบพิมพ,ผาสําลี,ธงชาติ,สิ่งที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ,ของใชในการบรรจุหีบหอ, นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง,นํ้าดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ ที่จําเปนตองใชในสํานัก
งานองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน หมอ, กะละมัง,ตะหลิว,กรอบรูป,มีด,ถัง,ถาด, แกวนํ้า,จาน
รอง,ถวยชาม,ชอนสอม,กระจกเงา,โองนํ้า,ที่นอน,กระโถน,เตาไฟฟา,เตา
นํ้ามัน,เตารีด,เครื่องบดอาหาร,เครื่องตีไขไฟฟา,เครื่องปิ้งขนมปัง,กระทะ
ไฟฟา,หมอไฟฟา รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา,กระติกนํ้ารอน,กระติกนํ้า
แข็ง,ถังแก๊ส,เตา ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ผงซักฟอก,สบู,นํ้ายาดับกลิ่น,แปรง,ไม
กวาด,เขง,มุง,ผาปูที่นอน,ปลอกหมอน,หมอน,ผาหม,ผาปูโต๊ะ, นํ้าจืดที่ซื้อ
จากเอกชน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ ที่จําเปนตองใช ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน ไขควง, ประแจ, แมแรง, กุญแจปากตาย, กุญแจเลื่อน, คีม
ล็อค, ล็อคเกียร,ล็อคลัตซ,กระจกโคงมน,ล็อคพวงมาลัย,สัญญาณไฟกระ
พริบ ,สัญญาณไฟฉุกเฉิน, กรวยจราจร ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต,นํ้ามันเบรก, น๊อตและสกรู, สาย
ไมล ,เพลา,ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่ใชเปน
อุปกรณประกอบ หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ หรือคาซอม
กลาง เชน เบาะรถยนตฐเครื่องยนต(อะไหล),ชุดเกียรรถยนต,เบรก,ค
รัช,พวงมาลัย, สายพานใบพัด,หมอนํ้า,หัวเทียน,แบตเตอรี่,จานจาย,ล่อ,ถัง
นํ้ามัน,ไฟหนา, ไฟเบรก,อานจักรยาน, ตลับลูกปืน, กระจกมองขางรถ
ยนต,กันชนรถยนต,เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(สํานักปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน แก๊สหุงตม, นํ้ามันเชื้อเพลิง, นํ้ามันดีเซล, นํ้ามันก๊าด, นํ้ามันเบนซิน, นํ้า
มันเตา, นํ้ามันจารบี, นํ้ามันเครื่อง, ถาน, ก๊าส ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ ที่จําเปนตองใช ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน ขาตั้งกลอง,ขาตั้งเขียนภาพ,กลองและระวิงใสฟิลม
ภาพยนตร,เครื่องกรอเทป,เลนสซูม,กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน พูกัน,สี,กระดาษเขียนโปสเตอร,ฟิลม,เม
มโมรี่การด,ฟิลมสไลด,แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร,วีดีโอ
เทป,แผนซีดี),รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย,ภาพถายดาว
เทียม ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน ดังนี้
1.คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive), เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape),
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผลหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, กระดาษตอเนื่อง, สายเคเบิ้ล ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่ใชเปน
อุปกรณประกอบ หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ หรือคาซอม
กลาง เชน แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key Board), เมน
บอรด (Main Board), เมมโมรี่ชิป (Memor Chip) เชน RAM, คัตชิ
ทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder ), เมาส (Mouse), พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box), เครื่องกระจายสัญญา (Hub),
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)
เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card )
เปนตน, เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM)
แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 338,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ และสถานที่อยูในความดูแล
ของ อบต.พันชนะ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชนคาบริการ คา
ภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนตน
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(สํานักปลัด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคานํ้าประปาที่ใชในสํานักงาน และสถานที่อยูในความดูแล
ของ อบต.พันชนะ รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชนคาบริการ คา
ภาษี ในกิจการองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(สํานักปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท รวมถึงคาใชจายเพื่อใหมาซึ่งบริการดังกลาว และคา
ใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ  เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท คาบํารุงรักษาคูสายโทรศัพท ฯลฯ ในกิจการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว1551 ลงวันที่ 26
 พฤษภาคม 2553
(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสงไปรษณีย โทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน โทรภาพ หรือโทร
สาร คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใช ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและการสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาว
เทียม เปนตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว1551 ลงวันที่ 26
 พฤษภาคม 2553
(สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,490,085 บาท
งบบุคลากร รวม 2,133,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,133,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,404,300 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงิน
เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแกพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลพันชนะ ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้
1. พนักงานสวนตําบล ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1
อัตรา
2. พนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญ
การ จํานวน 1 อัตรา
3. พนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญ
การ จํานวน 1 อัตรา
4. พนักงานสวนตําบล ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ปง/ชง จํานวน 1
อัตรา
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
- แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)
(กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวย
การทองถิ่น ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามจํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปี
งบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ตําแหนงผูอํานวย
การคลัง โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน เดือนละ 3,500 บาท รวมเปน
เงิน 42,000 บาท
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
 (กองคลัง)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 214,560 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงิน
เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแกลูกจางประจําองคการบริหาร
สวนตําบลพันชนะ ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน เปนเงิน 214,560 บาท
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
- แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)
(กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 411,240 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  และตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563
 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน แยกราย
ละเอียด ดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บราย
ได จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1
อัตรา
3. พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
 (กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 61,020 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง  ของพนักงานจาง
ตามภารกิจ  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
.2542  และตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บราย
ได จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1
อัตรา
3. พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
 (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 337,565 บาท
ค่าตอบแทน รวม 185,565 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 170,565 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ใหกับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดังนี้
1. เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง
2. ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ
3. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
4. ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ปง/ชง
2. เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับลูกจาง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี
3. เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงาน
จางตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ
2. ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
3. ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
(กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานงานสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 97,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร, คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาซักฟอก,คากําจัดสิ่งปฏิกูล,คาระวาง
บรรทุก,คาเชาทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน),คาโฆษณาและเผยแพร(ราย
จายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ),คาธรรมเนียมตาง ๆ,คา
เบี้ยประกัน,คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจางเหมาบริการ
ตาง ๆ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
(กองคลัง)

วันที่พิมพ : 27/9/2562  14:15:15 หนา : 30/134



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ การอบรมสัมมนา ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง และผูที่ไดมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
พันชนะ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(กองคลัง)

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี และทะเบียน
ทรัพยสิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งกอ
สราง ภาษีปาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเพื่อรองรับ พรบ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียบทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว
462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9
มกราคม 2555
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวัน
ที่ 19 กุมภาพันธ 2561
5) พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกจาง
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256) หนา 62 ลําดับ
ที่ 3
(กองคลัง)
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โครงการรณรงคประชาสัมพันธ การจัดเก็บภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งกอ
สราง ภาษีปาย คาธรรมเนียมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ คาธรรมเนียมมี
และสะสมอาหาร

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคประชาสัมพันธ การจัดเก็บภาษีตาม พร
บ.ภาษีที่ดินและสิ่งกอสราง ภาษีปาย คาธรรมเนียมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ คาธรรมเนียมมีและสะสมอาหาร ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2563 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกจาง
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1. พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกจาง
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 63 ลําดับ
ที่ 5
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใช
สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่1 กุมภาพันธ 2562
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน หนังสือ, เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไมบรรทัดเหล็ก, กรรไกร, เกาอี้พลาสติก,แปรงลบ
กระดานดํา, ตรายาง,ขาตั้ง(กระดานดํา),ที่ถูพื้น,ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม, เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บกระดาษ,กุญแจ ภาพ
เขียน ,แผนที่,พระบรมฉายาลักษณ,แผงปิดประกาศ,แผนปายชื่อสํานัก
งานหรือหนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปายตาง ๆ,มูลี่,มานปรับ
แสง(ตอผืน),พรม(ตอผืน),นาฬิกาตั้งหรือแขวน,พระพุทธรูป,พระบรมรูป
จําลอง,กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน กระดาษ,หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, นํ้ายาลบ
คําผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ, กาว,ชอลค,สมุด, ซองเอกสาร,ตลับผง
หมึก,นํ้าหมึกปริ้นท,เทป พี วีซี แบบใส,นํ้ายาลบกระดาษไข,กระดาษ
ไข,ไมบรรทัด, คลิป,เป๊ก,เข็มหมุด,กระดาษคารบอน,แฟม,สมุด
บัญชี,สมุดประวัติขาราชการ,แบบพิมพ,ผาสําลี,ธงชาติ,สิ่งที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ,ของใชในการบรรจุหีบหอ, นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง,นํ้าดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน ดังนี้
1.คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive), เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape),
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผลหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, กระดาษตอเนื่อง, สายเคเบิ้ล ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่ใชเปน
อุปกรณประกอบ หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ หรือคาซอม
กลาง เชน แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key Board), เมน
บอรด (Main Board), เมมโมรี่ชิป (Memor Chip) เชน RAM, คัตชิ
ทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder ), เมาส (Mouse), พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box), เครื่องกระจายสัญญา (Hub),
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)
เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card )
เปนตน, เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM)
แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสงไปรษณีย โทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 19,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,400 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพ  Multifunction  เลเซอร  หรือ  LED  ขาวดํา จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจัดซื้อ เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 หนาตอ
นาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
ราคา 9,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 18,000 บาท
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 96 ลําดับที่ 20
(กองคลัง)
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อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1,400 บาท

เพื่อจัดซื้อ อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟา
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย ราคา 700
 บาท จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 1,400 บาท 
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา  94 ลําดับที่ 16
(กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 314,200 บาท

งบบุคลากร รวม 178,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 178,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 178,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงิน
เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแกพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลพันชนะ ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ตําแหนง
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา โดย
คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน รวมเปนเงิน 178,200 บาท
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
- แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 136,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 16,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ การอบรมสัมมนา ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และผูที่ไดมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
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โครงการปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) การฝึกทบทวน อบรม การซักซอมแผน
ปองกันภัยฝายพลเรือนของ อปพร.

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการปองกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.) การฝึกทบทวน อบรม การซักซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือน
ของ อปพร.เชน คาอาหารผูเขาอบรม/เจาหนาที่,คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่มผูเขาอบรม/เจาหนาที่,คาที่พัก,คาวุฒิบัติ,คาวัสดุและเอกสารประกอบ
การฝึกอบรม,คาวัสดุฝึกภาคปฏิบัติ,คาชุดฝึกปฏิบัติการ อปพร.,คาพาหนะ
ในการเดินทาง ไป-กลับ,คาปายโครงการ และคาใชจายอื่นที่จําเปนในการ
จัดทําโครงการ
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ ปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522
4) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหนวยอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเลือน พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2552
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 78 ลําดับ
ที่ 1
(สํานักปลัด)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,601,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 101,200 บาท

ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปวยการใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือคาปวยการให
กับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวย
คาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวัน
ที่ 26 ธันวาคม 2560
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที่ 8 กุมภาพันธ 2560
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 31,200 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 15,600 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปีใหม เชน คาปายโครงการ ขนาด 1.00 x 3.00
เมตร จํานวน 1 ปาย, ปายรณรงค ขนาด 1.20 x 2.40
เมตร จํานวน 15 ปาย และปาย "อีก 500 เมตร ถึงจุดบริการ
ประชาชน"ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จํานวน 2 ปาย พรอมคาแรงและ
อุปกรณในการติดตั้ง
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 78
ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)

โครงการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 15,600 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต เชน คาปายโครงการ ขนาด 1.00 x 3.00
เมตร จํานวน 1 ปาย, ปายรณรงค ขนาด 1.20 x 2.40
เมตร จํานวน 15 ปาย และปาย "อีก 500 เมตร ถึงจุดบริการ
ประชาชน"ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จํานวน 2 ปาย พรอมคาแรงและ
อุปกรณในการติดตั้ง
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 78
ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 2,500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 2,500,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน  6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต แบบ
บรรทุกน้ํา 1.จุน้ําไดไมนอยกวา 6,000 ลิตร 2. น้ําหนักของรถรวมน้ําหนัก
บรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กิโลกรัม 3. เปนราคาพรอมปั้มและอุปกรณ
(ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม 2561)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 91 ลําดับที่ 10
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,567,810 บาท

งบบุคลากร รวม 1,344,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,344,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 882,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงิน
เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแกพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลพันชนะ ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้
1. พนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษา จํานวน 1
อัตรา
2. พนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ จํานวน 1 อัตรา
3. พนักงานสวนตําบล ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
 ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
- แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)
(กองการศึกษาฯ)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวย
การทองถิ่น ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามจํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปี
งบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ตําแหนงนักบริหาร
งานการศึกษา จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500.- บาทรวมเปน
เงิน 42,000 บาท
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
 (กองการศึกษาฯ)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเงินคาวิทยฐานะใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก
ชํานาญการ (อันดับ คศ.2) จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ
ละ 3,500.- บาท
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขา
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 22
พฤษภาคม 2558
(กองการศึกษาฯ)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 354,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  และตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563
 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน แยกราย
ละเอียด ดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1
อัตรา
2. พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
 (กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ  ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  และตามหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558  จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้
1. พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
 (กองการศึกษาฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 223,050 บาท
ค่าตอบแทน รวม 128,050 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 103,050 บาท

เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงานสวน
ตําบล ครู และพนักงานจางดังนี้
1. เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษาอํานวยการทองถิ่นระดับตน
2. ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน
3. ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก (คศ.2)
2. เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงาน
งานจาง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงผูดูแลเด็ก
2. ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
(กองการศึกษาฯ)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษาฯ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานงานสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร, คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาซักฟอก,คากําจัดสิ่งปฏิกูล,คาระวาง
บรรทุก,คาเชาทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน),คาโฆษณาและเผยแพร(ราย
จายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ),คาธรรมเนียมตาง ๆ,คา
เบี้ยประกัน,คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจางเหมาบริการ
ตาง ๆ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
(กองการศึกษาฯ)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ ดังนี้
1 คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ใหตั้งงบประมาณไดไมเกินปี
ละ1% ของรายไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงินอุด
หนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผูอุทิศให
2 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น กับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้ง
จายไมรวมอยูในขอ 1
คารับรอง หมายถึง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใช
จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการดวย และคาใชจายอื่น ซึ่ง
จําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
คาเลี้ยงรับรอง หมายถึง คาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมตามขอ 2 ทั้งนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น ๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยว
ของซึ่งเขารวมประชุม
-พิธีเปิดอาคารตาง ๆ
-คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548
(กองการศึกษาฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ การอบรมสัมมนา ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง และผูที่ไดมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
พันชนะ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(กองการศึกษาฯ)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใช
สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่1 กุมภาพันธ 2562
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน หนังสือ, เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไมบรรทัดเหล็ก, กรรไกร, เกาอี้พลาสติก,แปรงลบ
กระดานดํา, ตรายาง,ขาตั้ง(กระดานดํา),ที่ถูพื้น,ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม, เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บกระดาษ,กุญแจ ภาพ
เขียน ,แผนที่,พระบรมฉายาลักษณ,แผงปิดประกาศ,แผนปายชื่อสํานัก
งานหรือหนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปายตาง ๆ,มูลี่,มานปรับ
แสง(ตอผืน),พรม(ตอผืน),นาฬิกาตั้งหรือแขวน,พระพุทธรูป,พระบรมรูป
จําลอง,กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน กระดาษ,หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, นํ้ายาลบ
คําผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ, กาว,ชอลค,สมุด, ซองเอกสาร,ตลับผง
หมึก,นํ้าหมึกปริ้นท,เทป พี วีซี แบบใส,นํ้ายาลบกระดาษไข,กระดาษ
ไข,ไมบรรทัด, คลิป,เป๊ก,เข็มหมุด,กระดาษคารบอน,แฟม,สมุด
บัญชี,สมุดประวัติขาราชการ,แบบพิมพ,ผาสําลี,ธงชาติ,สิ่งที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ,ของใชในการบรรจุหีบหอ, นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง,นํ้าดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน ดังนี้
1.คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive), เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape),
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผลหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, กระดาษตอเนื่อง, สายเคเบิ้ล ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่ใชเปน
อุปกรณประกอบ หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ หรือคาซอม
กลาง เชน แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key Board), เมน
บอรด (Main Board), เมมโมรี่ชิป (Memor Chip) เชน RAM, คัตชิ
ทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder ), เมาส (Mouse), พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box), เครื่องกระจายสัญญา (Hub),
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)
เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card )
เปนตน, เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM)
แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองการศึกษาฯ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,027,268 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,627,268 บาท

ค่าใช้สอย รวม 385,900 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู และภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู และภูมิปัญญา
ทองถิ่น เพื่อจายเปนคาปาย คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ และคา
ใชจายอื่นๆที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 65 ลําดับ
ที่ 7
(กองการศึกษาฯ)

โครงการนําเด็กสงสถานพยาบาล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการนําเด็กสงสถานพยาบาล 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 65 ลําดับ
ที่ 8
(กองการศึกษาฯ)

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ เพื่อจัดซื้อและจัดหาวัสดุที่ใชในการสราง
สนามเด็กเลนสรางปัญญา
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 3987
 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 65 ลําดับที่ 12
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาธรรมเนียม คา
ลงทะเบียนตาง ๆ คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการการประชุม การอบรม การสัมมนา และ
การดูงาน ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และบุคลากรทางการ
ศึกษา
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 65 ลําดับ
ที่ 9
(กองการศึกษาฯ)

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการวันเด็กแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ เพื่อจายเปนคาปาย คาวัสดุ อุปกรณ คา
จางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 64 ลําดับ
ที่ 1
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการวันพอแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการวันพอแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ เพื่อจายเปนคาปาย คาวัสดุ อุปกรณ คา
จางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 64 ลําดับ
ที่ 5
(กองการศึกษาฯ)

โครงการวันแมแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการวันแมแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ เพื่อจายเปนคาปาย คา
วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนตองใชใน
การดําเนินงาน
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 65 ลําดับ
ที่ 6
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ เพื่อจายเปนคาปาย คา
วัสดุ อุปกรณ คา พันธุพืช คาตนไม คาจางเหมาบริการ และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 64 ลําดับ
ที่ 2
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ

จํานวน 297,900 บาท

1. เพื่อเปนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบลพันชนะ จํานวน 40 คน ในอัตราคนละ 1,700.- บาท เปน
เงิน 68,000.- บาท
2. เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ จํานวน 40 คน จํานวน 245
วัน วันละ 20.- บาท เปนเงิน 196,000.-บาท
3. เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
ปี)ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ จํานวน 30
คน ในอัตราคนละ 1,130 บาท เปนเงิน 33,900.- บาท มีรายละเอียดดัง
นี้
3.1 คาหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท/ปี
3.2 คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
3.3 คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
3.4 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 64
ลําดับที่ 3
(กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 27/9/2562  14:15:16 หนา : 59/134



โครงการสานสัมพันธ ชุมชน เครือขายการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสานสัมพันธ ชุมชน เครือขายการศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ เพื่อจายเปนคาปาย คา
วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนตองใชใน
การดําเนินงาน
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 64 ลําดับ
ที่ 4
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 1,241,368 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ ที่จําเปนตองใชในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน หมอ, กะละมัง,ตะหลิว,กรอบรูป,มีด,ถัง,ถาด, แกวนํ้า,จาน
รอง,ถวยชาม,ชอนสอม,กระจกเงา,โองนํ้า,ที่นอน,กระโถน,เตาไฟฟา,เตา
นํ้ามัน,เตารีด,เครื่องบดอาหาร,เครื่องตีไขไฟฟา,เครื่องปิ้งขนมปัง,กระทะ
ไฟฟา,หมอไฟฟา รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา,กระติกนํ้ารอน,กระติกนํ้า
แข็ง,ถังแก๊ส,เตา ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ผงซักฟอก,สบู,นํ้ายาดับกลิ่น,แปรง,ไม
กวาด,เขง,มุง,ผาปูที่นอน,ปลอกหมอน,หมอน,ผาหม,ผาปูโต๊ะ นํ้าจืดที่ซื้อ
จากเอกชน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองการศึกษาฯ)
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,226,368 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาอาหารเสริม (นม) ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลพันชนะ และโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
พื้นที่ จํานวน 6 โรงเรียน ในอัตราคนละ 7.37.-บาท ประกอบดวย
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ
จํานวน 40 คน จํานวน 260 วัน วันละ 7.37.-บาท เปนเงิน 76,648
.- บาท
2. โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่
- โรงเรียนบานพันชนะ
- โรงเรียนบานดอน
- โรงเรียนบานมาบกราด
- โรงเรียนบานหนองพลวง
- โรงเรียนบานโปงกระสัง
- โรงเรียนบานโนนสงา
จํานวนเด็ก 600 คน จํานวน 260 วัน วันละ 7.37.- บาท เปน
เงิน 1,149,720.- บาท
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 65
ลําดับที่ 10
(กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,400,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับหนวยงานของรัฐ โรงเรียนในเขตตําบลพัน
ชนะ เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน ใหกับเด็กนักเรียน จํานวน 6
โรงเรียน จํานวนเด็ก 600 คน คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 65
ลําดับที่ 11
(กองการศึกษาฯ)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,564,975 บาท

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

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงิน
เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแกพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลพันชนะ ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้
1. พนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 1
อัตรา
2. พนักงานสวนตําบลตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติ
การ จํานวน 1 อัตรา
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
- แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)
(กองสาธารณสุขฯ)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวย
การทองถิ่น ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามจํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปี
งบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ตําแหนงนักบริหาร
งานสาธารณสุข เดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน รวม
เปนเงิน 42,000 บาท
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
(กองสาธารณสุขฯ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  และตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  จํานวน
อัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณ
ตั้งจายไว 12 เดือน 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
(กองสาธารณสุขฯ)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไป ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  และตามหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558  จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ตําแหนงคนงานทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตราโดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
(กองสาธารณสุขฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 777,475 บาท
ค่าตอบแทน รวม 211,475 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 206,475 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนผูปฏิบัติตนอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใหกับพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ดังตอไปนี้
1. เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุข
2. ตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
2. เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงาน
จาง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงคนงานทั่วไป
2. เพื่อจายเปนคาตอบแทนเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
ของอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น เพื่อสนับสนุนการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง  จํานวน 2 คน คนละ 6,000 บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน เปน
เงิน 144,000 บาท
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ.2562 ขอ 4 และขอ 5 
(กองสาธารณสุขฯ)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองสาธารณสุขฯ)

ค่าใช้สอย รวม 386,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร, คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาซักฟอก,คากําจัดสิ่งปฏิกูล,คาระวาง
บรรทุก,คาเชาทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน),คาโฆษณาและเผยแพร(ราย
จายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ),คาธรรมเนียมตาง ๆ,คา
เบี้ยประกัน,คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจางเหมาบริการ
ตาง ๆ เปนตน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
(กองสาธารณสุขฯ)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
1 คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ใหตั้งงบประมาณไดไมเกินปี
ละ1% ของรายไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงินอุด
หนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผูอุทิศให
2 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น กับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้ง
จายไมรวมอยูในขอ 1
คารับรอง หมายถึง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใช
จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการดวย และคาใชจายอื่น ซึ่ง
จําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
คาเลี้ยงรับรอง หมายถึง คาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมตามขอ 2 ทั้งนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น ๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยว
ของซึ่งเขารวมประชุม
-พิธีเปิดอาคารตาง ๆ
-คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548
(กองสาธารณสุขฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ การอบรมสัมมนา ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง และผูที่ไดมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
พันชนะ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการแกไขปัญหาในดานอาชญากรรม โรคเอดส การละเมิดสิทธิเด็ก และสตรี 
การแกไขปัญหาการตั้งครรภกอนวัยอันสมควร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแกไขปัญหาในดานอาชญากรรม โรค
เอดส การละเมิดสิทธิเด็ก และสตรี การแกไขปัญหาการตั้งครรภกอนวัย
อันสมควรและการสรางความเขมแข็งกลุมสตรี เพื่อเปนคา
วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายที่จําเปนตองใชในการ
ดําเนินงาน
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 66 ลําดับ
ที่ 1
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการควบคุมระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกร
ณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีร
ยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คา
จางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเปนตอง
ใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานพันชนะ)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 67ลําดับที่ 9
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเปนตองใชในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (บานหนองพลวง)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 69 ลําดับที่ 15
(กองสาธารณสุขฯ)

วันที่พิมพ : 27/9/2562  14:15:16 หนา : 71/134



โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเปนตองใชในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (บานมาบกราด)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 69 ลําดับที่ 17
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเปนตองใชในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (บานโนนสงา)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 70 ลําดับที่ 23
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเปนตองใชในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (บานหนองมะคา)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 71 ลําดับที่ 28
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเปนตองใชในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (บานวะระเวียง)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 72 ลําดับที่ 33
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเปนตองใชในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (บานพลกรังนอย)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 35 ลําดับที่ 72
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเปนตองใชในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (บานโนนสงาสามัคคี)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 73 ลําดับที่ 38
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการจัดการขยะและดูแลสิ่งแวดลอมหมูบานชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดการขยะ และดูแลสิ่งแวดลอมหมู
บานชุมชน จัดการสิ่งสิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย เพื่อควบคุมและกําจัดภาวะ
มลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย เพื่อสรางสุขภาวะที่ดีของประชาชนภายใน
ตําบลพันชนะ เพื่อเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายที่
จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2561
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว623 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 66 ลําดับ
ที่ 2
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  ของ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อน
ที่ ของ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (บาน
พันชนะ)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 67 ลําดับที่ 7
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของ ศาสตราจารย  ดร. สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อน
ที่ ของ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (บาน
ดอน)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 68 ลําดับที่ 12
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อน
ที่ ของ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (บาน
มาบกระสัง)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 69 ลําดับที่ 19
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อน
ที่ ของ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี (บานโปงกระสัง)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 71 ลําดับที่ 26
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการปองกัน ควบคุมโรคติดตอและโรคระบาดในพื้นที่ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกัน ควบคุมโรคติดตอและโรค
ระบาดในพื้นที่ ตามอํานาจหนาที่ การปองกัน และระงับโรคติดตอ และ
ระบาดในพื้นที่ เพื่อเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ และคาใชจาย
ที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 66 ลําดับ
ที่ 5
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการรณรงค และแกไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคและแกไขปัญหา
ยาเสพติด To Be Number (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ของ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเปนตองใชในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (บานพันชนะ)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 67 ลําดับที่ 8
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด  To Be Number One (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคและแกไขปัญหา
ยาเสพติด To Be Number (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ของ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเปนตองใชในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (บานดอน)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 68 ลําดับที่ 10
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To Be  Number One (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคและแกไขปัญหา
ยาเสพติด To Be Number (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ของ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเปนตองใชในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (บานมาบกราด)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 69 ลําดับที่ 18
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน)  ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคและแกไขปัญหา
ยาเสพติด To Be Number (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ของ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเปนตองใชในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (บานมาบกระสัง)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 70 ลําดับที่ 20
(กองสาธารณสุขฯ)

วันที่พิมพ : 27/9/2562  14:15:16 หนา : 79/134



โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคและแกไขปัญหา
ยาเสพติด To Be Number (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ของ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเปนตองใชในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (บานโนนสงา)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 70 ลําดับที่ 24
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี.

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคและแกไขปัญหา
ยาเสพติด To Be Number (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ของ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเปนตองใชในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (บานโปงกระสัง)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 70 ลําดับที่ 25
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคและแกไขปัญหา
ยาเสพติด To Be Number (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ของ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเปนตองใชในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (บานหนองมะคา)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 71 ลําดับที่ 30
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคและแกไขปัญหา
ยาเสพติด To Be Number (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ของ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเปนตองใชในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (บานวะระเวียง)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 71 ลําดับที่ 31
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติดTo Be Number One (ศูนยเพื่อนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงคและแกไขปัญหา
ยาเสพติด To Be Number (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ของ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเปนตองใชในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (บานโนนสงาสามัคคี)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 72 ลําดับที่ 37
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหา
วชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเปน
ตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานหนองพลวง)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 68 ลําดับที่ 14
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหา
วชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเปน
ตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานพลกรังนอย)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 72 ลําดับที่ 36
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิ
ราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจ
การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเปน
ตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานโนนสงาสามัคคี)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 73 ลําดับที่ 39
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี เพื่อดําเนินการจัดซ่อวัคซีนและ
อุปกรณในการฉีด เพื่อปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตัวละ 30
บาท ตามจํานวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ จาก
การสํารวจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สงหลักฐานการสํารวจใหกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 67 ลําดับที่ 6
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยา ดานภัยมะเร็งเตานม เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ
และคาใชจายที่จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บาน
มาบกราด)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หนา 69 ลําดับที่ 16
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยา ดานภัยมะเร็งเตานม เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ
และคาใชจายที่จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บาน
ดอน)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 68 ลําดับที่ 11
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการอบรม หมอหมูบานในพระราชประสงค จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจาย
ที่จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานหนองพลวง)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 68 ลําดับที่ 13
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการอบรมหมอ หมูบานในพระราชประสงค จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจาย
ที่จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานมาบกระสัง)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 70 ลําดับที่ 21
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการอบรมหมอหมูบาน  ในพระราชประสงค จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจาย
ที่จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานโนนสงา)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 70 ลําดับที่ 22
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการอบรมหมอหมูบาน ในพระราชประสงค จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจาย
ที่จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานโปงกระสัง)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 71 ลําดับที่ 27
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการอบรมหมอหมูบานใน พระราชประสงค จํานวน 8,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจาย
ที่จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานหนองมะคา)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 71 ลําดับที่ 29
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจาย
ที่จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานวะระเวียง)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 32 ลําดับที่ 71
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค . จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจาย
ที่จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานพลกรังนอย)
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 72 ลําดับที่ 34
(กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน หนังสือ, เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไมบรรทัดเหล็ก, กรรไกร, เกาอี้พลาสติก,แปรงลบ
กระดานดํา, ตรายาง,ขาตั้ง(กระดานดํา),ที่ถูพื้น,ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม, เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บกระดาษ,กุญแจ ภาพ
เขียน ,แผนที่,พระบรมฉายาลักษณ,แผงปิดประกาศ,แผนปายชื่อสํานัก
งานหรือหนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปายตาง ๆ,มูลี่,มานปรับ
แสง(ตอผืน),พรม(ตอผืน),นาฬิกาตั้งหรือแขวน,พระพุทธรูป,พระบรมรูป
จําลอง,กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน กระดาษ,หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, นํ้ายาลบ
คําผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ, กาว,ชอลค,สมุด, ซองเอกสาร,ตลับผง
หมึก,นํ้าหมึกปริ้นท,เทป พี วีซี แบบใส,นํ้ายาลบกระดาษไข,กระดาษ
ไข,ไมบรรทัด, คลิป,เป๊ก,เข็มหมุด,กระดาษคารบอน,แฟม,สมุด
บัญชี,สมุดประวัติขาราชการ,แบบพิมพ,ผาสําลี,ธงชาติ,สิ่งที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ,ของใชในการบรรจุหีบหอ, นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง,นํ้าดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองสาธารณสุขฯ)

วันที่พิมพ : 27/9/2562  14:15:16 หนา : 88/134



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ตอง
ชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน แก๊สหุงตม, นํ้ามันเชื้อเพลิง, นํ้ามันดีเซล, นํ้ามันก๊าด, นํ้ามันเบนซิน, นํ้า
มันเตา, นํ้ามันจารบี, นํ้ามันเครื่อง, ถาน, ก๊าส ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร เพื่อใชสําหรับปองกันโรคติดตอ
ตางๆ ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน ชุดเครื่องมือผาตัด,ที่วางกรวยแกว,กระบอกตวง,เบาหลอม,หู
ฟัง (Stethoscope),เปลหามคนไข,คีมถอนฟัน,เครื่องวัดนํ้าฝน,ถังเก็บ
เชื้อเพลิง,เครื่องนึ่ง,เครื่องมือวิทยาศาสตร ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน สําลี, และผาพัน
แผล, เวชภัณฑ, แอลกอฮอล, ฟิลมเอกซเรย, เคมีภัณฑ,ออกซิเจน,นํ้ายา
ตาง ๆ,เลือด,สายยาง,ลูกยาง,หลอดแกว,ลวดเชื่อมเงิน,ถุงมือ,กระดาษ
กรอง,จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย  หลอด
เอกซเรย ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน ดังนี้
1.คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive), เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape),
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผลหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, กระดาษตอเนื่อง, สายเคเบิ้ล ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่ใชเปน
อุปกรณประกอบ หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ หรือคาซอม
กลาง เชน แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key Board), เมน
บอรด (Main Board), เมมโมรี่ชิป (Memor Chip) เชน RAM, คัตชิ
ทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder ), เมาส (Mouse), พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box), เครื่องกระจายสัญญา (Hub),
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)
เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card )
เปนตน, เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM)
แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองสาธารณสุขฯ)
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งานโรงพยาบาล รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดสําหรับตรวจสารเสพติดในตําบลพันชนะ
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726
 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวัน
ที่ 18 พฤษภาคม 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3334
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2562
(กองสาธารณสุขฯ)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 940,780 บาท

งบบุคลากร รวม 789,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 789,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 627,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงิน
เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแกพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลพันชนะ ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และจายเปนเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา ดังตอไปนี้
1. พนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จํานวน 1
อัตรา
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
- แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)
(กองสวัสดิการ)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวย
การทองถิ่น ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามจํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปี
งบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ตําแหนงนัก
บริหารงานสวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500.- บาท
โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
 (กองสวัสดิการสังคม)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  และตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  จํานวน
อัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณ
ตั้งจายไว 12 เดือน 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
 (กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ : 27/9/2562  14:15:16 หนา : 93/134



เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางทั่วไป ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  และตามหนังสือ
สํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558  จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  ตําแหนงคนงานทั่ว
ไป จํานวน  1  อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
 (กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 151,060 บาท
ค่าตอบแทน รวม 71,060 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 66,060 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนผูปฏิบัติตนอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใหกับพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ดังตอไปนี้
1. เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม
2. ตําแหนงนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
2 เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงาน
จาง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงคนงานทั่วไป
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที่ 29 พฤษภาคม 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3
/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3
/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ : 27/9/2562  14:15:16 หนา : 95/134



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร, คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาซักฟอก,คากําจัดสิ่งปฏิกูล,คาระวาง
บรรทุก,คาเชาทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน),คาโฆษณาและเผยแพร(ราย
จายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ),คาธรรมเนียมตาง ๆ,คา
เบี้ยประกัน,คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจางเหมาบริการ
ตาง ๆ เปนตน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
(กองสวัสดิการสังคม)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนรายจายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ ดังนี้
1 คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ใหตั้งงบประมาณไดไมเกินปี
ละ1% ของรายไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงินอุด
หนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผูอุทิศให
2 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น กับ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้ง
จายไมรวมอยูในขอ 1
-คารับรอง หมายถึง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คา
ใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการดวย และคาใชจาย
อื่น ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเปนคารับรองในการตอนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
-คาเลี้ยงรับรอง หมายถึง คาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชในการเลี้ยง
รับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมตามขอ 2 ทั้งนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น ๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยว
ของซึ่งเขารวมประชุม
-พิธีเปิดอาคารตาง ๆ
-คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548
(กองสวัสดิการสังคม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ การอบรมสัมมนา ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง และผูที่ไดมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
พันชนะ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(กองสวัสดิการสังคม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใช
สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่1 กุมภาพันธ 2562
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน หนังสือ, เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไมบรรทัดเหล็ก, กรรไกร, เกาอี้พลาสติก,แปรงลบ
กระดานดํา, ตรายาง,ขาตั้ง(กระดานดํา),ที่ถูพื้น,ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม, เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บกระดาษ,กุญแจ ภาพ
เขียน ,แผนที่,พระบรมฉายาลักษณ,แผงปิดประกาศ,แผนปายชื่อสํานัก
งานหรือหนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปายตาง ๆ,มูลี่,มานปรับ
แสง(ตอผืน),พรม(ตอผืน),นาฬิกาตั้งหรือแขวน,พระพุทธรูป,พระบรมรูป
จําลอง,กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน กระดาษ,หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, นํ้ายาลบ
คําผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ, กาว,ชอลค,สมุด, ซองเอกสาร,ตลับผง
หมึก,นํ้าหมึกปริ้นท,เทป พี วีซี แบบใส,นํ้ายาลบกระดาษไข,กระดาษ
ไข,ไมบรรทัด, คลิป,เป๊ก,เข็มหมุด,กระดาษคารบอน,แฟม,สมุด
บัญชี,สมุดประวัติขาราชการ,แบบพิมพ,ผาสําลี,ธงชาติ,สิ่งที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ,ของใชในการบรรจุหีบหอ, นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง,นํ้าดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน ดังนี้
1.คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive), เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape),
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผลหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, กระดาษตอเนื่อง, สายเคเบิ้ล ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่ใชเปน
อุปกรณประกอบ หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ หรือคาซอม
กลาง เชน แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key Board), เมน
บอรด (Main Board), เมมโมรี่ชิป (Memor Chip) เชน RAM, คัตชิ
ทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder ), เมาส (Mouse), พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box), เครื่องกระจายสัญญา (Hub),
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)
เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card )
เปนตน, เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM)
แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองสวัสดิการสังคม)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการรถรับสงเด็กอนุบาล และปฐมวัยประจํา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ เพื่อเปนการ
สงเคราะหสําหรับเด็กผูยากไร เด็กดอยโอกาสในเขตพื้นที่ตําบลพันชนะ
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
(กองสวัสดิการสังคม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาส,ผูยากไร ในตําบลพันชนะ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเคราะหผูดอย
โอกาส ผูยากไรในตําบลพันชนะ เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาจาง
เหมาบริการและคาใชจายที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
2)ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วาดวยการสงเคราะหครอบ
ครัวผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่ง พ.ศ. 2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 74 ลําดับ
ที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,044,450 บาท

งบบุคลากร รวม 1,044,168 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,044,168 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 852,240 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จายควบกับเงิน
เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ใหแกพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลพันชนะ ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรากําลัง
สามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้
1. พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักบริหารงานชาง จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นายชางโยธาชํานาญงาน จํานวน 1
อัตรา
3. พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 1
อัตรา
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
- แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน)
(กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนงประเภทอํานวย
การทองถิ่น ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ตามจํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปี
งบประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)  ตําแหนงนักบริหาร
งานชาง จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณตั้งจายไว 12
 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
 (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 125,928 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  และตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563
 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ตําแหนง ผูชวยนายชางไฟฟา โดยคํานวณตั้ง
จายไว 12 เดือน 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
 (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางตาม
ภารกิจ  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
  และตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลง
วันที่ 30 ธันวาคม 2558  จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ตําแหนงผูชวยนายชาง
ไฟฟา โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 
 (กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 981,282 บาท
ค่าตอบแทน รวม 411,282 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 401,282 บาท

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนผูปฏิบัติตนอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใหกับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และคณะกรรมการ
ตางๆ ดังตอไปนี้
1. เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงนักบริหารงานชางอํานวยการทองถิ่นระดับตน
2. ตําแหนงนายชางโยธาชํานาญงาน
3. ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
2. เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงาน
จาง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงผูชวยนายชางไฟฟา
3. เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตาง ๆ เชน คณะกรรมการ
ตรวจรับการจาง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการรับและ
เปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะ
กรรมการกําหนดราคากลาง ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทน
อื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
ทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559
(กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานงานสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร, คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ,คาซักฟอก,คากําจัดสิ่งปฏิกูล,คาระวาง
บรรทุก,คาเชาทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน),คาโฆษณาและเผยแพร(ราย
จายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง ๆ),คาธรรมเนียมตาง ๆ,คา
เบี้ยประกัน,คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจาง
เหมาบริการ,คาติดตั้งไฟฟา (1) คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อใหราชการไดใชบริการไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหมอ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟา ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา (2) คา
จางเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม, คาธรรมเนียม รวมถึง
การปรับปรุงระบบไฟฟา การเพิ่มกําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ, คาติดตั้งประปา (1) คา
วางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดใชบริการนํ้าประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดนํ้าและอุปกรณประปา ซึ่ง
เปนกรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้ง
อุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษา
หรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ,คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตาง ๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ
เครื่องโทรศัพทภายใน ,คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่ 1 กุมภาพันธ 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
(กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ การอบรมสัมมนา ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง และผูที่ไดมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
พันชนะ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการ
เขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใช
สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวัน
ที่1 กุมภาพันธ 2562
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน หนังสือ, เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ที่
เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไมบรรทัดเหล็ก, กรรไกร, เกาอี้พลาสติก,แปรงลบ
กระดานดํา, ตรายาง,ขาตั้ง(กระดานดํา),ที่ถูพื้น,ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม, เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บกระดาษ,กุญแจ ภาพ
เขียน ,แผนที่,พระบรมฉายาลักษณ,แผงปิดประกาศ,แผนปายชื่อสํานัก
งานหรือหนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปายตาง ๆ,มูลี่,มานปรับ
แสง(ตอผืน),พรม(ตอผืน),นาฬิกาตั้งหรือแขวน,พระพุทธรูป,พระบรมรูป
จําลอง,กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน กระดาษ,หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, นํ้ายาลบ
คําผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ, กาว,ชอลค,สมุด, ซองเอกสาร,ตลับผง
หมึก,นํ้าหมึกปริ้นท,เทป พี วีซี แบบใส,นํ้ายาลบกระดาษไข,กระดาษ
ไข,ไมบรรทัด, คลิป,เป๊ก,เข็มหมุด,กระดาษคารบอน,แฟม,สมุด
บัญชี,สมุดประวัติขาราชการ,แบบพิมพ,ผาสําลี,ธงชาติ,สิ่งที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ,ของใชในการบรรจุหีบหอ, นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง,นํ้าดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองชาง)
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ที่จําเปนตองใช ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน ไมโครโฟน, ขาตั้งไมโครโฟน,หัวแรงไฟฟา, เครื่องวัดกระแส
ไฟฟา, เครื่องวัดแรงดันไฟฟา,มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา,เครื่องประจุ
ไฟฟา ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟิวส, เทปพันสายไฟฟา,สายไฟฟา,หลอด
ไฟฟา,หลอดไฟ,เข็มขัดรัดสายไฟฟา,ปลั๊กไฟฟา, สวิตซไฟฟา,หลอดวิทยุ
ทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ,ลูกถวยสายอากาศ,รีซีสเตอร, มูฟวิ่งคอยส
คอนเดนเซอร, ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ, เบรกเกอร,สายอากาศหรือ เสา
อากาศสําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาดาวเทียม ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่ใชเปน
อุปกรณประกอบ หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ หรือคาซอม
กลาง เชน ดอกลําโพง, แผงวงจร, ผังแสดงวงจรตาง ๆ, แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองชาง)
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วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเปนเงินคาวัสดุกอสราง ที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน ไมตาง ๆ ,คอน, คีม ,ชะแลง, จอบ, สิ่ว, เสียม, เลื่อย, ขวาน, กบ
ไสไม, เทปวัดระยะ, เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง ,สวาน, โถ
สวม, อางลางมือ, ราวพาดผา ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน นํ้ามันทาไม,ทินเนอร, สี,ปูนซีเมนต, ทราย, อิฐ
หรือซีเมนตบล็อก, กระเบื้อง, สังกะสี, ตะปู, เหล็กเสน, แปรงทาสี, ปูน
ขาว ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่ใชเปน
อุปกรณประกอบ หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ หรือคาซอม
กลาง เชน ทอนํ้าและอุปกรณประปา, ทอตาง ๆ, ทอนํ้าบาดาล ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่ตองชําระ
พรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติตั้ง  อาทิเชน แก๊ส
หุงตม, นํ้ามันเชื้อเพลิง, นํ้ามันดีเซล, นํ้ามันก๊าด, นํ้ามันเบนซิน, นํ้ามันเตา, นํ้า
มันจารบี, นํ้ามันเครื่อง, ถาน, ก๊าส ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน ดังนี้
1.คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive), เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape),
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผลหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, กระดาษตอเนื่อง, สายเคเบิ้ล ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่ใชเปน
อุปกรณประกอบ หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ หรือคาซอม
กลาง เชน แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ (Key Board), เมน
บอรด (Main Board), เมมโมรี่ชิป (Memor Chip) เชน RAM, คัตชิ
ทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder ), เมาส (Mouse), พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box), เครื่องกระจายสัญญา (Hub),
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)
เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card )
เปนตน, เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM)
แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองชาง)
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเขาลักษณะวัสดุตามประเภทราย
จาย ที่จําเปนตองใชงาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน มิเตอรนํ้า – ไฟฟา, สมอเรือ, ตะแกรงกันสวะ, หัวเชื่อมแก๊ส, หัว
วาลวเปิด – ปิดแก๊ส ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองชาง)

งบลงทุน รวม 19,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางานสําหรับพนักงาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจัดซื้อ เกาอี้ทํางานสําหรับพนักงาน ชนิดขาลอแฉก พรอมบุฟองน้ําหนัง
เทียม
 - วัสดุที่ใชทําพนักพิง วัสดุที่ใชทําที่นั่ง
- โครงขาเหล็ก 5 แฉก มีลอเลื่อน บุฟองน้ําหุมหนังเทียม
- มีที่ทาวแขน
- ที่นั่งหมุนไดรอบตัว ปรับระดับสูงต่ําได
ราคาตัวละ 4,000 บาท จํานวน 3 ตัว รวมเปนเงิน 12,000 บาท
(ราคาตามทองตลาด)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 98 ลําดับที่  25
(กองชาง)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจัดซื้อ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 30
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 17 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom
ราคา 6,300 บาท จํานวน 1 เครื่อง
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 97 ลําดับที่  24
(กองชาง)

อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 700 บาท

เพื่อจัดซื้อ อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สามารถอานและเขียนขอมูลในบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 4.8 MHz
- สามารถใชงานผานชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ได
- สามารถใชกับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่ใชแรงดันไฟฟา
ขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ไดเปนอยางนอย ราคา 700
 บาท จํานวน 1 เครื่อง 
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 99 ลําดับที่  26
(กองชาง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 210,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุตําบลพันชนะ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมของชมรมผูสูง
อายุตําบลพันชนะ เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและ
คาใชจายที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4)หนังสือกรมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2224
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาเชาที่พัก ของหนวยงานภาครัฐ
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 75 ลําดับ
ที่ 2
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการกิจกรรมชมรมผูพิการตําบลพันชนะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมของชมรมผู
พิการตําบลพันชนะ เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและ
คาใชจายที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 75 ลําดับ
ที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลพันชนะ เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ
และคาใชจายที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 75 ลําดับ
ที่ 6
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาจาง
เหมาบริการและคาใชจายที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-256) หนา 75 ลําดับ
ที่ 3
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการดําเนินงานของกลุมอาชีพในตําบลพันชนะ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการดําเนินงานของกลุม
อาชีพตําบลพันชนะ เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและ
คาใชจายที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 80 ลําดับ
ที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลพันชนะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี
ตําบลพันชนะ เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใช
จายที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝึกอบรมและการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 75 ลําดับ
ที่ 4
(กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 352,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการกีฬาตานยาเสพติด อบต.พันชนะเกมส จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกีฬาตานยาเสพติด อบต.พัน
ชนะ เกมส ครั้งที่ 20 ประจําปี พ.ศ.2563  เชน คาปาย คาเชาหรือคาเตรียม
สนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬาในการฝึกซอมและแขงขัน คาตอบแทนเจาหนาที่
ประจําสนาม คาตอบแทนเจาหนาที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาจัดทําปายชื่อหรือทีมผูเขารวมแขงขันและหรือคาจัดทําเกียรติบัตร
หรือประกาศเกียรติคุณ คาโลหรือถวยรางวัล ที่มอบใหผูชนะการแขงขัน เพื่อ
เปนการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัล คาใชจายอื่น ๆ เชน การจัดพิธี
เปิด ปิดการแขงขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต คาเวชภัณฑและอุปกรณ
เวชภัณฑ คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่ เชน คาสถานที่จัดงาน คาเชาหรือคา
บริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน คาใช
จายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจาย
ในการตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ คาเชาหรือคาบริการรถ
สุขา คาอาหาร /อาหารวางสําหรับนักกีฬาผูเขารวมแขงขัน และแขกผูมี
เกียรติ วัสดุอุปกรณตางๆ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายที่จําเปนตองใชใน
การดําเนินงาน ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 76 ลําดับ
ที่ 1
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬา  เชน คาใชจายสําหรับผูควบคุมหรือผูฝึกสอน คาใชจายในการฝึกซอม
กีฬาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนผูควบ
คุมและผูฝึกสอน คาอุปกรณการกีฬา คาชุดวอรม คาชุดกีฬา พรอมรองเทา ถุง
เทา ของผูควบคุม หรือผูฝึกสอนและนักกีฬา คาใชจายอื่น ๆ ที่ใชในการแข่ง
ขัน ฯลฯ   
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 76 ลําดับ
ที่ 3
(กองการศึกษาฯ)

งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

เครื่องโรยปูนขาว จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องโรยปูนขาว ใชตีเสนสนามแขงขันบนผิวดิน หรือสนามหญา
ของกีฬาทุกประเภท ตีเสนโดยใหเข็นไปตามแนวเสนที่ไดเตรียมไวดวยการขึง
เสนเอ็นขนาดความกวางของเสน 3 นิ้ว โดยใชปูนขาวเทานั้น ขนาดตัวรถตี
เสน กวาง 38 ซม.ยาว 110 ซม. สูง 80 ซม. ถนาดถังใสปูนขาว กวาง 25
 ซม. ยาว 40 ซม.สูง 44 ซม. 
(ราคาตามทองตลาด) 
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 50 ลําดับที่ 108
(กองการศึกษาฯ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการบวงสรวงทาวสุรนารี จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการบวงสรวงทาวสุรนารี เพื่อจายเปนคาวัสดุ
อุปกรณที่จําเปนในการรวมพิธี /กิจกรรม คาอาหาร /อาหารวางสําหรับ
ตัวแทนตําบลที่เขารวมกิจกกรม คาจางเหมารถรับสง ในการฝึกซอม
รํา และคาวัสดุอุปกรณตางๆ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายที่จําเปน
ตองใชในการดําเนินงาน
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 84 ลําดับ
ที่ 1
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสงเสริมการตระหนักรูถึงความสําคัญของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการตระหนักรูถึงความสําคัญของ
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อจายเปนคาปาย คาอาหาร/อาหารวาง
คา คาตอบแทนวิทยากร วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 84 ลําดับ ที่ 2
(กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลพันชนะ ในการดําเนินงาน
ของสภาวัฒนธรรมตามโครงการสักการะสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช เพื่อเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ และคาใช
จายที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 84 ลําดับ
ที่ 4
(กองการศึกษาฯ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,800,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,800,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,800,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. สายจากบานนายเจน เอี่ยมสูงเนิน ถึงบานนายอุบล 
เข็มยงค หมูที่ 4 บานมาบกราด

จํานวน 165,000 บาท

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 57.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 228 ตร.ม. ไหลทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ปายโครงการ 1
 ปาย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลน อบต.พันชนะ กําหนด 
-เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 42 ลําดับที่ 58
(กองชาง)
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โครงการกอสรางถนน คสล. สายจากบานนายประหยัด กุนขุนทด ถึงบานนางนก
เอี้ยง ศรีสมบูรณ หมูที่ 3 บานหนองพลวง

จํานวน 300,000 บาท

ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 103.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 412 ตร.ม. ไหลทางงลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ปายโครงการ 1
 ปาย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลน อบต.พันชนะ กําหนด
-เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 40 ลําดับที่ 41
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนน คสล. สายจากบานนายมงคล กินขุนทด ถึงบานนางบัว
หลัน สมบูรณ หมูที่ 4 บานมาบกราด

จํานวน 135,000 บาท

ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 61.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 183 ตร.ม. ไหลทางลงหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ปายโครงการ 1
 ปาย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลน อบต.พันชนะ กําหนด 
-เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 42 ลําดับที่ 59
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนผิวจราจร  Cape Seal  สายจากหมูที่ 7 บานโปงกระสัง 
ถึง หมูที่ 6 บานโนนสงา

จํานวน 500,000 บาท

ผิวทางกวาง 6.00 เมตร ยาวไมนอยกวา 227.00 ม. หรือมีผิวจราจรลาด
ยาง Cape Seal ไมนอยกวา 1,939 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1
 ปาย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะ กําหนด
-เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 55 ลําดับที่ 219
(กองชาง)
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โครงการกอสรางศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตําบลพันชนะ จํานวน 400,000 บาท

อาคาร คสล. ขนาดกวาง 10.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร จํานวน 1 หลัง พรอม
ปายโครงการอยางละ 1 ปาย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลน
ที่ อบต.พันชนะ กําหนด
-เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หนา 53 ลําดับที่ 200
(กองชาง)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K ) จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวัน
ที่ 5 มีนาคม 2561
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง เชน การปรับ
ปรุง ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก ถนนลาดยาง ถนน
ลูกรัง อาคารตาง ๆ คาปรับปรุงระบบระบายนํ้า ฯลฯ และรวมถึงคาบํารุง
รักษาและปรับปรุงทรัพยสินที่เปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
พันชนะ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 75,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลพันชนะ จํานวน 30,000 บาท

พื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโน
โลยีการเกษตรประจําตําบลพันชนะ เพื่อเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาจาง
เหมาบริการ และคาใชจายที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 81 ลําดับ
ที่ 3
(สํานักปลัด)

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ง
แวดลอม เพื่อเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายที่จํา
เปนตองใชในการดําเนินงาน
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 82 ลําดับ
ที่ 3
(สํานักปลัด)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกร
ณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟา
มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาจาง
เหมาบริการ และคาใชจายที่จํา
เปนตองใชในการดําเนินงาน
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
การแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หนา 82 ลําดับ
ที่ 4
(สํานักปลัด)
คาวั
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุทางการเกษตร ที่จําเปนตองใชดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุม
คา เชน เคียว สปริงเกอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบน
โธส อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน ปุย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหาร
สัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตวนํ้า นํ้าเชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือ
พลาสติก หนากากปองกันแก๊สพิษ ฯลฯ
-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,561,312 บาท

งบกลาง รวม 12,561,312 บาท
งบกลาง รวม 12,561,312 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 87,500 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละหาของคาจาง
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
2) หนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
3) หนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
81 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557
(สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจางประสบอันตราย เจ็บ
ปวย หรือสูญหาย
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2 ) พ.ส.2561 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172
 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
(สํานักปลัด)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 8,751,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มี
คุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และ
ไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไว
แลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ โดยผู
สูงอายุ 60-69 ปี จะไดรับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะไดรับ 700
บาท อายุ 80-89ปี จะไดรับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได
รับ 1,000 บาท (เวนแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2548 ที่ไดดําเนินการใหกับรายเดิมมากอน) โดยใชฐานขอมูลจํานวนผู
สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปียอน
หลัง และขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีราย
ชื่อฯ
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
.2542 ภารกิจถายโอน มาตรา 16
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู
สูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 77 ลําดับ
ที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,270,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการที่มีสิทธิตามหลัก
เกณฑที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงิน
เบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคนพิการที่มี
สิทธิจะไดรับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน (ตามมติเมื่อวัน
ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557) เวนแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่ไดดําเนินการใหกับรายเดิมมา
กอน โดยใชฐานขอมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
รับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยคํานวณจาก
อัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปี ยอนหลัง และขอมูลจํานวนคนพิการที่ได
บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
.2542 ภารกิจถายโอน มาตรา 16
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความ
พิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 77 ลําดับ
ที่ 2
(กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ใหแกผูปวยเอดสที่แพทย
ไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความเปนอยูยากจน หรือถูกทอด
ทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูปวย
เอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน จํานวน 10
ราย จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ
.2542 ภารกิจถายโอน มาตรา 16
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 77 ลําดับ
ที่ 3
(กองสวัสดิการสังคม)
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สํารองจาย จํานวน 915,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีที่ฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชน
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที่ 8 กุมภาพันธ 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว
76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
(สํานักปลัด)
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รายจายตามขอผูกพัน

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพของ อบต.พัน
ชนะ (สปสช.)
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตําบลทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2557
(กองสาธารณสุขฯ)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 191,812 บาท

ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น เพื่อ
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท
0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
2) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท
0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
(กองคลัง)
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