
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซิ้อหรือจ้าง 
(วงเงินงบประมาณ) 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาตก
ลงชื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัด 
เลือก 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือ
หรือจ้าง 

๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กบ้านช่อผกาหมู่ที่๗(ตามแบบ 
อบต.ช่อผกาก าหนด) 

๔๓๕,๐๐๐.-- ๔๓๕,๐๐๐.-- เฉพาะเจาะจง ๑.หจก.ทรัพย์รุ่งเรือง ๗๘๙เสนอราคา 
๔๓๓,๐๐๐.-บาท 
๒.หจก.ภูมินทร์รุ่งเรืองกิจเสนอ 
ราคา ๔๓๖,๐๐๐ บาท 

หจก.ทรัพย์รุ่งเรือง ๗๘๙ เสนอราคาต่ า 
 

๑/๒๕๖๒ลงวันที่๑๔ 
มกราคม ๒๕๖๒ 

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กบ้านหนองเทาหมู่ที ่๘ตามแบบ 
ที่ อบต.ช่อผกาก าหนด) 

๓๙๖,๐๐๐.- ๓๙๖,๐๐๐.- เฉพาะเจาะจง ๑.หจก.ญาณกวีรุ่งโรจน์ เสนอราคา 
๓๙๔,๐๐๐.-บาท 
๒.หจก.จริยธรรมคอนสตรัคชั่น 
เสนอราคา  ๒๙๖,๐๐๐ บาท 
๓.หจก.น าชยัเจริญการโยธา 
จ ากัด เสนอราคา ๓๙๕,๐๐๐ บาท 

หจก.ญาณกวีรุ่งโรจน ์ เสนอราคาต่ า ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ 
มกราคม ๒๕๖๒ 

 
  



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซิ้อหรือจ้าง 
(วงเงินงบประมาณ) 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาตก
ลงชื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัด 
เลือก 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือ
หรือจ้าง 

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กบ้านบุหมู่ที่๙ตามแบบ 
อบต.ช่อผกาก าหนด) 

๓๘๖,๐๐๐.-- ๓๘๖,๐๐๐.-- เฉพาะเจาะจง ๑.หจก.ทรัพย์รุ่งเรือง ๗๘๙เสนอราคา 
๓๘๕,๕๐๐.-บาท 
๒.หจก.ภูมินทร์รุ่งเรืองกิจเสนอ 
ราคา ๓๘๔,๐๐๐ บาท 

หจก.ทรัพย์รุ่งเรือง ๗๘๙ เสนอราคาต่ า 
 

๔/๒๕๖๒ลงวันที่๒๓ 
มกราคม ๒๕๖๒ 

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กบ้านหนองแสม็ดน้อยหมู่ที ่๓ตาม
แบบที่ อบต.ช่อผกาก าหนด) 

๒,๕๘๖,๐๐๐- -๒๔๒๐,๑๓๕.๑๖ e-bidding ๑.หจก.ปูนดีก่อสรา้งเสนอราคา  
๒,๔๒๐,๐๐๐-บาท 
๒.หจก.ภูมินทร์รุ่งเรืองกิจเสนอ 
ราคา ๒,๔๑๐,๐๐๐ บาท 

.หจก.ภูมินทร์รุ่งเรืองกิจ เสนอราคาต่ า E๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๒ 

 
  



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซิ้อหรือจ้าง 
(วงเงินงบประมาณ) 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาตก
ลงชื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัด 
เลือก 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือ
หรือจ้าง 

๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๐๘-
๐๐๑สายบา้นโคกเพชร-หนองเทา)บ้าน 
หนองเทาหมู่ที่๘ ต าบลช่อผกา อ าเภอ 
ช านิ จังหวัดบุรีรัมย ์

๒,๖๐๐,๐๐๐.- ๒,๕๖๐,๕๐๒..-- e-bidding ๑.หจก.ญาณกวีรุ่งโรจน์ เสนอราคา 
๑,๖๖๓,๐๐๐ บาท 
๒.หจก.ภูมินทร์รุ่งเรืองกิจเสนอราคา 
๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
๓.หจก.ช.คอนสตรัคชั่นเสนอราคา 
๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท 
๔.หจก.ธรรมธราธารเสนอราคา 
๑,๗๓๘,๘๐๐ บาท 
๕.จริยธรรมคอนสตรัคชั่นเสนอราคา 
๑,๗๐๘,๕๖๐.บาท 
๖.หจก.พีเอ็มสรรพกิจเสนอราคา 
๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท 
 

หจก.ญาณกวีรุ่งโรจน ์ เสนอราคาต่ า 
 

E๑/๒๕๖๒ลงวันที่๒๓ 
มกราคม ๒๕๖๒ 

๖ โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดิน 
พรอ้มลงหินคลุกบ้านโคกเพชร หมู่ที่๑ 
ช่วงที่๑ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย๔เมตรยาว 
๖๐๐เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า๒,๔๐๐ 
ตร.เมตร 
ช่วงที่๒ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย๔เมตรยาว 
๑,๔๗๐เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
๕,๘๘๐ตร.เมตร 

๖๗๗,๐๐๐. ๖๗๗,๐๐๐ ebidding ๑.หจก.ภูรุ้งโยธากิจ เสนอราคา 
๔๘๐,๐๐๐ บาท 
๒.หจก.เทพธารินทร์คอนสตรัคชั่น 
เสนอราคา ๕๘๐,๐๐๐ บาท 
๓.หจก.ภูมินทร์รุ่งเรืองกิจ เสนอราคา 
๔๔๐,๐๐๐ บาท 

หจก.ภูมินทร์รุ่งเรืองกิจ เสนอราคาต่ า E๓/๒๕๖๒ลงวันที่๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 

 



สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซิ้อหรือจ้าง 
(วงเงินงบประมาณ) 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาตก
ลงชื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัด 
เลือก 

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการจัดซ้ือ
หรือจ้าง 

๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กบ้านบุหมู่ท ี

๓๘๖,๐๐๐.-- ๓๘๖,๐๐๐.-- เฉพาะเจาะจง ๑.หจก.ทรัพย์รุ่งเรือง ๗๘๙เสนอราคา 
๓๘๕,๕๐๐.-บาท 
๒.หจก.ภูมินทร์รุ่งเรืองกิจเสนอ 
ราคา ๓๘๔,๐๐๐ บาท 

หจก.ทรัพย์รุ่งเรือง ๗๘๙ เสนอราคาต่ า 
 

๔/๒๕๖๒ลงวันที่๒๓ 
มกราคม ๒๕๖๒ 

๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กบ้านหนองแสม็ดน้อยหมู่ที ่๓ตาม
แบบที่ อบต.ช่อผกาก าหนด) 

๒,๕๘๖,๐๐๐- -๒๔๒๐,๑๓๕.๑๖ e-bidding ๑.หจก.ปูนดีก่อสรา้งเสนอราคา  
๒,๔๒๐,๐๐๐-บาท 
๒.หจก.ภูมินทร์รุ่งเรืองกิจเสนอ 
ราคา ๒,๔๑๐,๐๐๐ บาท 

.หจก.ภูมินทร์รุ่งเรืองกิจ เสนอราคาต่ า E๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ 
มกราคม ๒๕๖๒ 

 



ขอบเขตของงาน(Term Of Reference:TOR) 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๑.หลักการและเหตุผล 

                   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช าน ิจังหวัดบุรีรัมย์ ไดร้ับจัดสรรงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ จดัซื้อเครื่องคอมพิวส าหรบังานประมวลผลแบบท่ี ๑(จอขนาดไมเ่กิน ๑๙ นิ้ว)จ านวน ๑ ชุด 

๒.วัตถุประสงค ์

                 ๒.๑ เพื่อจัดหาเครือ่งคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล ทดแทนเครื่องเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

                 ๒.๒ เพื่อจัดหาครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานประจ าเพิ่มเติม 
                 ๒.๓ เพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพการท างานในกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

๓.คณุสมบตัิผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

                 ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผูม้ีอาชีพขายพัสดุที่จะซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 

                 ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือใว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือ
แล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ไดร้ับผลการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                 ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคา
ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาและต้องไมม่ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น
การขัดขวาง แข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรมในการจัดหาในครั้งนี้ 
                ๓.๔ ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ไดร้ับเอกสิทธ์ิหรอืความคุ้มกันซึ่งอาจปฏเิสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาไดม้ีค าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเชน่ว่าน้ัน 

                 ๓.๕ ผลิตภัณฑร์ุ่นทีเ่สนอราคาต้องเป็นของแท้ของใหม่ไมเ่คยถูกใช้งานมาก่อน และต้องไม่เป็นผลติภณัฑ์ที่ถูกน ามา
ปรับสภาพใหม่(RecomditionedหรอืRebuilt)และต้องเป็นรุ่นที่ยังอยู่ในสายการผลิต(Production Line)ในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา 

โดยต้องมีหนังสือรับรองดังนี ้
                 ๓.๕.๑ หนังสือรับรองจากผู้ผลติหรือตัวแทนผูผ้ลิตในประเทศไทยรับรองผลติภณัฑ์รุ่นท่ีเสนอราคาเป็นรุ่นท่ียังอยู่ใน
สายการผลิต(Production Line)ในวันยื่นเอกสารเสนอราคา 

                 ๓.๕.๒ หนังสือรับรองจากผู้ประสงค์จะเสนอราคารับรองผลิตภณัฑ์รุ่นท่ีเสนอราคาเป็นของแท้ของใหม่ไม่เคยถูกใช้ 

                 ๓.๖ บุคคลหรือนิตบิุคคลที่เข้ามาเป็นคูส่ัญญาต้องไมอ่ยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

                 ๓.๗ บุคคลหรือนิตบิุคคลที่จะเข้าเป็นคูส่ัญญากับหนว่ยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจดัซือ้จัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement:e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชกีลางท่ีเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมลู
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๔.แบบรูบรายการหรือคณุลักษณะเฉพาะ 

                ด าเนินการจัดหาครภุัณฑ์คอมพิวเตอรต์ามขอบเขตงานดังนี้ 
                ๔.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (ICT) จ านวน ๑  ชุด 

                ๔.๒ ข้อก าหนดทั่วไป 

                ๔.๒.๑ ครภุัณฑค์อมพิวเตอร์จะต้องมีการรบัประกันเปน็ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดไุด้ตรวจรับไว้แล้วเรียบร้อย 



                ๔.๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชนะการเสนอราคาจะตอ้งติดตั้งครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เสนอราคา
ตามจุดทีต่ิดตั้งครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรมัย์ พร้อมอุปกรณ์ตา่งๆ
ที่เสนอราคาใหส้ามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ใดๆให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจัดหาโดยองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

                ๔.๓ รายการคณุลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ (จอขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๙ นิ้ว)ราคากลางตามกระทรวงICT ก าหนด ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท 

               คุณลักษณะพื้นฐาน 

                ๑.มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก(๔ core)จ านวน ๑ หน่วยโดยมคีุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง
หรือดีกว่าดังนี ้
                ๑.๑ ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory –ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า ๓.๘ GHzและมหีน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก(Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า ๘ แกนหรือ 

                ๑.๒ ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory –ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า ๒.๗ GHz 

                   ๒. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมคีุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือกว่าดังน้ี 

                ๒.๑ เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ 

                ๒.๒ มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB 

                   ๓.มีหน่วยความจ าหลัก(RAM)ชนิดDDR๓หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 

                   ๔.มีหน่วยจดัเก็บข้อมูล(Hard Drive)ชนิดSATA หรือดีกว่าขนาดความจไุม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Disk-

ขนาดความจไุม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 

                 ๕.DVD-RW หรือดีกว่าจ านวน ๑ หน่วย 

                 ๖.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)แบบ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐Base-Tหรือดกีว่าจ านวนไม่น้อยกว่า๑ช่อง 

                 ๗.มีแป้นพิมพ์และเมาส ์

                 ๘.มีจอภาพแบบLED หรือดีกว่ามี Contrast Raito ไม่น้อยกว่า ๖๐๐: ๑ และมีขนาดไม่นอ้ยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ 
หน่วย 

                  หมายเหตุ  ข้อมูลรายการคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางได้มาจาก เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๒  ณ วนัที่ ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๒  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

 ๕.ระยะเวลาด าเนินการ   
                   ผู้ที่ชนะการเสนอราคาต้องด าเนินการและส่งมอบพร้อมติดตั้งภายในระยะเวลา ๓๐ วนันับตั้งแต่วันท่ีไดม้ีการลง
นามในสัญญาและยืนราคาภายใน ๙๐ วัน 

 ๖.งบประมาณในการจัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

                   งบประมาณในการจัดซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรบังานประมวลผล แบบท่ี ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)
จ านวน ๒๒,๐๐๐ บาท (-สองหมืน่สองพันบาทถ้วน-) 
๗.การท าสัญญาและการจา่ยเงิน 

                    ๗.๑ ผู้ขายท่ีได้รบัการตกลงซื้อขายจะต้องท าสญัญาซื้อขายกับองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ 
จังหวัดบุรีรมัย์ ภายใน ๗ วัน นับตัง้แต่วันท่ีได้รับแจ้งจากองค์การบรหิารส่วนต าบลช่อผกา แล้ว 

 



                     ๗.๒ การจ่ายเงนิให้ผู้ขาย 

                                แบ่งการส่งมอบงานออกเป็น ๑ งวด แล้วเสรจ็ภายใน ๓๐ วัน องค์การบริหารสว่นต าบลช่อผกาจะ
ด าเนินการจ่ายเงินเมื่อผู้ขายไดส้่งมอบพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดไุว้เรยีบร้อยแล้ว 

 ๘.สถานท่ีตดิต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

                                 งานพัสดุ กองคลังเลขท่ี ๖๕ หมู่ที่ ๑๒  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓๑๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๖๖๓๙๔ ต่อ ๔ เว๊ปไซดw์ww.chopaka@dla.go.th 

                                  
 

                                                   ลงช่ือ.................................................ประธานกรรมการ 

                                                       (นางสิราวรรณ   เริกชัย) 
 
 

ลงช่ือ..................................................กรรมการ                           ลงช่ือ............................................................กรรมการ 

       (นางสาวพัชรมัย  ศรีผดุง)                                                         (นางสาวกิตติยาภา  เหนี่ยวบุปผา) 
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                                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)           
ที่  บร ๘๐๘๐๔/                                วันที่      กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
เรื่อง    ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
............................................................................................................................. .................................................
             เรื่องเดิม 
                       ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนต าบล 
ช่อผกาได้ตั้งงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ ๑  ตั้งงบประมาณไว้ ๒๒,๐๐๐ บาท   
                    
                       ข้อเท็จจริง 
                      ตามท่ีกองคลังได้งบประมาณรายจ่ายงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล แบบที่ ๑ เพ่ือใช้ในการบริหารงานของกองคลัง ผู้รับผิดชอบและดูแลรักษาคือนางสิราวรรณ  
เริกชัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง ใช้ในงาน 
                      ๑.ใช้ในงานการจัดท างานพัสดุ e-GP 
                      ๒.ใช้ในงานการจัดท างบประมาณ e-laas 
                      ๓.ใช้ในงานการด าเนินการในระบบ e-plan 
                      ๔.ใช้ในการตรวจสอบดูงบการเงินและบัญชี e-laas 
                      ๕.ใช้ในการพิมพ์งานรายงานทั่วไป                  
                       ข้อพิจารณา 
 
                       เห็นควรพิจารณาอนุมัติเพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ ๑เพ่ือใช้ใน
การบริหารงานของกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๒๒,๐๐๐ บาท(สอง
หมื่นสองพันบาทถ้วน) 
                         
                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                                             
 
                                                     (ลงชื่อ).............................................................ผู้เสนอ 
                                                                         (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                                          ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 



ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
............................................................................................................................. .................................................. 
........................................................................................................................................................................... ....... 
 
                                                                        ลงชื่อ................................................................... 
                                                                                     (นางสมปอง   ภูอาจดั้น) 
                                                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
              
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
............................................................................................................................. .......................................................
..................................................................................................................................................... .........    
 
(ลงชื่อ)........................................... 
          (นายส ารวย  บ่อไทย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)           
ที่  บร ๘๐๘๐๔/พิเศษ                   วันที่   
เรื่อง    ขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
............................................................................................................................. .................................................
             เรื่องเดิม 
                       ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนต าบล 
ช่อผกาได้ตั้งงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินการ หมวดค่าตอบแทน ค่าเช่า
บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนต าบลสังกัดกองคลังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณไว้ ๙๖,๐๐๐ 
บาท   
                    
                       ข้อเท็จจริง 
                      ตามท่ีนางสิราวรรณ  เริกชัย  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง ได้เช่าบ้านตามสัญญาเช่าบ้านเลขที่ 
๓/๒๕๖๐ ซึ่งได้เช่าบ้านเดี่ยวชั้นเดียวขนาด ๓ ห้องนอน ๑ ห้องน้ า บ้านเลขท่ี ๒๔/๑๑ ซอยราษฎร์พัฒนา ต าบล
นางรอง อ าภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ให้เช่า นายชาติชาย  มันกระโทก ค่าเช่าเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท(-สามพัน
บาทถ้วน-)ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งได้หมดสัญญาแล้วตั้งแต่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๒ 
                  
                       ข้อพิจารณา 
 
                       เห็นควรพิจารณาอนุมัติเพ่ือเช่าบ้านหลังเดิมเพ่ืออยู่อาศัยต่อเพ่ือเป็นสวัสดิการของพนักงาน
ส่วนต าบลตามสิทธิแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ อ้างตามบัญชี
อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่นต าแหน่งผู้อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น 
                         
                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                                             
 
                                                     (ลงชื่อ).............................................................ผู้เสนอ 
                                                                         (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                                          ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 



ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
                                                                        ลงชื่อ................................................................... 
                                                                                     (นางสมปอง   ภูอาจดั้น) 
                                                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
              
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
......................................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. .................................    
 
(ลงชื่อ)........................................... 
          (นายส ารวย  บ่อไทย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)           
ที่  บร ๘๐๘๐๔/                   วันที่   
เรื่อง    ขอความเห็นชอบแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
         ที่จะซื้อ 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
..............................................................................................................................................................................
             เรื่องเดิม 
                       ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ 
ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้างให้หัวหน้าหน่วยงานรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ
จัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วยนั้น                     
                       ข้อเท็จจริง 
                      กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา มีความประสงค์จะด าเนินการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือใช้ในส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ลงวันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
                       ข้อระเบียบ 
                       ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ 
๒๑ 
                       ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
                        เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา
ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เห็นควรด าเนินการแต่งตั้งและมอบหมายให้  
                          ๑.นางสริาวรรณ   เริกชัย           ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง    ประธานกรรมการ 
                          ๒.นางสาวพัชรมัย ศรีผดุง           ต าแหน่ง   นักวิชาการคลัง                 กรรมการ 
                          ๓.นางสาวกิตติยาภา เหนี่ยวบุปผา ต าแหน่ง   นักวิชาการจัดเก็บรายได้      กรรมการ 
                        
                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
                                                      ลงชื่อ.....................................................เจ้าหน้าที่ 
                                                               (นางสาวพัชรมัย   ศรีผดุง) 
                                                      ลงชื่อ......................................................หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 
                                                               (นางสิราวรรณ     เริกชัย) 
                                                                     
 
                                                                   



ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................................................................................................. ................. 
 
                                                                        ลงชื่อ................................................................... 
                                                                                     (นางสมปอง   ภูอาจดั้น) 
                                                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
              
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................... ...................    
 
(ลงชื่อ)........................................... 
          (นายส ารวย  บ่อไทย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)           
ที่  บร ๘๐๘๐๔/                   วันที่   
เรื่อง    ขอความเห็นชอบแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
         ที่จะซื้อ 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
............................................................................................................................. .................................................
             เรื่องเดิม 
                       ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ 
ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้างให้หัวหน้าหน่วยงานรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ
จัดซื้อจัดจ้างรวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วยนั้น                     
                       ข้อเท็จจริง 
                      กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา มีความประสงค์จะด าเนินการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือใช้ในส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ลงวันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
                       ข้อระเบยีบ 
                       ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ 
๒๑ 
                       ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
                        เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา
ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เห็นควรด าเนินการแต่งตั้งและมอบหมายให้  
                          ๑.นางสริาวรรณ   เริกชัย           ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง    ประธานกรรมการ 
                          ๒.นางสาวพัชรมัย ศรีผดุง           ต าแหน่ง   นักวิชาการคลัง                 กรรมการ 
                          ๓.นางสาวกิตติยาภา เหนี่ยวบุปผา ต าแหน่ง   นักวิชาการจัดเก็บรายได้      กรรมการ 
                        
                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   หากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
                                                      ลงชื่อ.....................................................เจ้าหน้าที่ 
                                                               (นางสาวพัชรมัย   ศรีผดุง) 
                                                      ลงชื่อ......................................................หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 
                                                               (นางสิราวรรณ     เริกชัย) 
                                                                     
 
                                                                   



ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
.......................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ..................................................................... 
 
                                                                        ลงชื่อ................................................................... 
                                                                                     (นางสมปอง   ภูอาจดั้น) 
                                                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
              
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
.................................................................................. ..................................................................................................
............................................................................................................................. .................................    
 
(ลงชื่อ)........................................... 
          (นายส ารวย  บ่อไทย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)           
ที่  บร ๘๐๘๐๔/                   วันที่   
เรื่อง    ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
.......................................................................... ....................................................................................................
              
                       ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ที่  ๓๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าที่ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อนั้น บัดนี้ข้าพเจ้าได้
ด าเนินการร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อและก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
มาพร้อมนี้ 
                       คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)ราคากลางตาม
กระทรวง ICTก าหนดราคา ๒๒,๐๐๐ บาท(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
                       คุณลักษณะพื้นฐาน 

                ๑.มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก(๔ core)จ านวน ๑ หน่วยโดยมคีุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง
หรือดีกว่าดังนี ้
                ๑.๑ ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory –ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า ๓.๘ GHzและมหีน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก(Graphics Processing Unit)ไม่น้อยกว่า ๘ แกนหรือ 

                ๑.๒ ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory –ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า ๒.๗ GHz 

                   ๒. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมคีุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงหรือกว่าดังน้ี 

                ๒.๑ เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ 

                ๒.๒ มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB 

                   ๓.มีหน่วยความจ าหลัก(RAM)ชนิดDDR๓หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 

                   ๔.มีหน่วยจดัเก็บข้อมูล(Hard Drive)ชนิดSATA หรือดีกว่าขนาดความจไุม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Disk-

ขนาดความจไุม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 

                 ๕.DVD-RW หรือดีกว่าจ านวน ๑ หน่วย 

                 ๖.มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)แบบ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐Base-Tหรือดกีว่าจ านวนไม่น้อยกว่า๑ช่อง 

                 ๗.มีแป้นพิมพ์และเมาส ์

                 ๘.มีจอภาพแบบLED หรือดีกว่ามี Contrast Raito ไม่น้อยกว่า ๖๐๐: ๑ และมีขนาดไม่นอ้ยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ 
หน่วย 

                  หมายเหตุ  ข้อมูลรายการคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางได้มาจาก เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๒  ณ วันที่ ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๒  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม 

 



                     ๒.หลักเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ 
                        ๒.๑ เกณฑ์ราคา 
                        ๒.๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุเป็นไปตามที่หน่วยงานก าหนด 
 
                         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                                                     ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขต 
                                                             (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
 
                                                    ลงชื่อ...........................................ผู้รับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขต 
                                                            (นางสาวพัชรมัย ศรีผดุง) 
 
                                                    ลงชื่อ............................................ผู้รับผิดชอบในการจัดท าร่างขอบเขต 
                                                       (นางสาวกิตติยาภา  เหนี่ยวบุปผา) 
                                                                                          
 
                                                                   
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................. .....................................................................................................................  
 
                                                                        ลงชื่อ........................................................... ........ 
                                                                                     (นางสมปอง   ภูอาจดั้น) 
                                                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
              
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
............................................................................................................................. .......................................................
..............................................................................................................................................................    
 
(ลงชื่อ)........................................... 
          (นายส ารวย  บ่อไทย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
 



                                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์           
ที่  บร ๘๐๘๐๔/พิเศษ                 วันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
เรื่อง     รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านเทพอรุณ 
          หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
......................................................................................................... .....................................................................
             เรื่องเดิม 
                       ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ที่ ๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
ลงหินคลุก บ้านเทพอรุณหมู่ที่ ๑๑ ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเพ่ือการเกษตร(จากนานายอุดม  
ปีแล่ ถึงนานายศร  ครค า)ได้รับการจัดสรรงบประมาณวงเงิน ๕๙๒,๐๐๐ บาท(ห้าแสนห้าเก้าหมื่นสองพันบาท
ถ้วน)จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
ค านวณราคากลางได้ เป็นเงิน ๕๑๗,๐๐๐ บาท(ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
                        งานลงหนิคลุก  
                        ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒,๕๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ าคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๐.๓๐ เมตร 
จ านวน ๒๑ ท่อน จ านวน ๓ จุด(พร้อมเกรดตกแต่ง)ตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ป้ายโครงการ ๑ 
ป้าย                    
                       ข้อเท็จจริง 
                         คณะกรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ขอรายงานผลการด าเนินการดังนี้ 
                          ๑.การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ได้ด าเนินการ
ประกาศข้ึนเว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง(e-GP)เม่ือวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ขายเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคา
ชุดละ ๕๐๐ บาท(ห้าร้อยบาท)ทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวนัที่ ๕ มีนาคม  ๒๕๖๓ 
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น.นั้นมีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างจ านวน ๑๔ 
รายและช าระเงินผ่านทางธนาคาร และยืนซองเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๖  มีนาคม  
๒๕๖๓ จ านวน ๖ ราย ประกอบด้วย 
        
                       ข้อพิจารณา 
 
                       เห็นควรพิจารณาอนุมัติเพ่ือเช่าบ้านหลังเดิมเพ่ืออยู่อาศัยต่อเพ่ือเป็นสวัสดิการของพนักงาน
ส่วนต าบลตามสิทธิแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ อ้างตามบัญชี
อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่นต าแหน่งผู้อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น 
                         
                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                                             
 



                                                     (ลงชื่อ).............................................................ผู้เสนอ 
                                                                         (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                                          ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
..................................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
                                                                        ลงชื่อ................................................................... 
                                                                                     (นางสมปอง   ภูอาจดั้น) 
                                                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
              
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
................................................................................................... .................................................................................
............................................................................................................................. .................................    
 
(ลงชื่อ)........................................... 
          (นายส ารวย  บ่อไทย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)           
ที่  บร ๘๐๘๐๔/พิเศษ                   วันที่  30  กันยายน  ๒๕๖๒ 
เรื่อง    ขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้าน 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
............................................................................................................ ..................................................................
             เรื่องเดิม 
                       ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนต าบล 
ช่อผกาได้ตั้งงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินการ หมวดค่าตอบแทน ค่าเช่า
บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนต าบลสังกัดกองคลังตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณไว้ ๙๖,๐๐๐ 
บาท   
                    
                       ข้อเท็จจริง 
                      ตามท่ีนางสิราวรรณ  เริกชัย  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง ได้เช่าบ้านตามสัญญาเช่าบ้านเลขที่ 
๓/๒๕๖๐ ซึ่งได้เช่าบ้านเดี่ยวชั้นเดียวขนาด ๓ ห้องนอน ๑ ห้องน้ า บ้านเลขท่ี ๒๔/๑๑ ซอยราษฎร์พัฒนา ต าบล
นางรอง อ าภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ให้เช่า นายชาติชาย  มันกระโทก ค่าเช่าเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท(-สามพัน
บาทถ้วน-)ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งได้หมดสัญญาแล้วตั้งแต่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๒ 
                  
                       ข้อพิจารณา 
 
                       เห็นควรพิจารณาอนุมัติเพ่ือเช่าบ้านหลังเดิมเพ่ืออยู่อาศัยต่อเพ่ือเป็นสวัสดิการของพนักงาน
ส่วนต าบลตามสิทธิแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ อ้างตามบัญชี
อัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่นต าแหน่งผู้อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น 
                         
                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                                             
 
                                                     (ลงชื่อ).............................................................ผู้เสนอ 
                                                                         (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                                          ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 



ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
.......................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ..................................................................... 
 
                                                                        ลงชื่อ................................................................... 
                                                                                     (นางสมปอง   ภูอาจดั้น) 
                                                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
              
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
.................................................................................. ..................................................................................................
............................................................................................................................. .................................    
 
(ลงชื่อ)........................................... 
          (นายส ารวย  บ่อไทย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)           
ที่  บร ๘๐๘๐๔/พิเศษ                   วันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
เรื่อง    ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณหมวดค่าสาธารณูปโภคค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านส าโรง 
         -บ้านโคกเพชร ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
............................................................................................................................. .................................................
             เรื่องเดิม 
                       ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนต าบล 
ช่อผกาได้ตั้งงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบด าเนินการ หมวดค่าสาธารณูปโภค ค่า
ไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านส าโรง-บ้านโคกเพชร ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งงบประมาณไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท   
                    
                       ข้อเท็จจริง 
                      ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลมียอดค้างช าระค่ากระแสไฟฟ้าเนื่องจากมีการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
ตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ มท.๕๓๐๙.๓๒/นร.(บป.)๑๐๙๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มียอดค้าง
ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จ านวน ๑๐๓,๑๔๕.๐๖ บาทนั้นค่ากระแสไฟฟ้าสูงขึ้น
กว่าเดิมมากกองช่างจึงขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจสอบและหาสาเหตุว่าท าไมค่ากระไฟฟ้าจึงสูงขึ้นมากกว่า
ปกติซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ท าการตรวจสอบมิเตอร์และรายงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบหลังการ
ตรวจสอบซึ่งผลการตรวจสอบปรากฏว่ามิเตอร์ท างานปกติสาเหตุที่ท าให้ค่าไฟฟ้าสูงกว่าปกตินั้นเนื่องจากการใช้
งาน(เครื่องสูบน้ า)ในปริมาณที่สูงขึ้นและใช้เวลานานกว่าปกติซึ่งการไฟฟ้าได้ชี้แจงพร้อมเอกสารประกอบดังนี้ 
                      ๑.ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์การก าหนด
อัตราค่าไฟฟ้าปี ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑  
                      ๒.รายงานข้อมูลกิโลวัตต์ชั่วโมงรายเดือน ประจ าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒-กันยายน ๒๕๖๒ 
                      ๓.แบบฟอร์มการอ่านหน่วยมิเตอร์ AMR ผลิตภัณฑ์ระหว่างเดือน มกราคม ๒๕๖๒ –ตุลาคม 
๒๕๖๒ 
                      เมื่อผู้ใช้ไฟประเภทกิจการขนาดกลางได้มีการใช้ไฟฟ้าเกิน๓๐กิโลวัตต์แล้วทางไฟฟ้าจะต้อง
ส ารองไฟฟ้าไว้ให้ผู้ไฟฟ้าหากมีการใช้ไฟฟ้าน้อยลงและไม่มีการตัดฝากไว้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคิดค่าไฟฟ้าขั้นต่ า
ร้อยละ๗๐ คือหน่วยงานจะต้องเสียค่าไฟฟ้าขั้นต่ าเดือนละ ๗,๕๗๙.๘๕ โดยเฉลี่ย 
                      องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าไว้
จ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท มีหนี้ค้างช าระค่าไฟฟ้าจ านวน ๑๐๓,๑๔๕.๐๖ บาท มีหนี้ค้างมากกว่าเงินงบประมาณ 
๒๓,๑๔๕.๐๖ บาทองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาต้องโอนเงินงบประมาณเพ่ิม ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจะได้มีค่า
กระแสไฟฟ้าเพียงพอใช้ทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อไป 
 
 
                  



                       ข้อพิจารณา 
 
                       เห็นควรพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ิมเติมจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
เพ่ือจะได้มีเงินเพ่ือจ่ายค่าไฟฟ้าที่ค้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ านวน ๑๐๓,๑๔๕.๐๖ บาท(หนึ่งแสนสามพันหนึ่งร้อย
สี่สิบห้าบาทหกสตางค์)และมีเงินงบประมาณเพียงพอต่อการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่เหลืออยู่สิบเอ็ด
เดือน ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท(-แปด
พันบาทถ้วน-)เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๐๐๐ บาท(เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
                         
                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                                             
 
                                                     (ลงชื่อ).............................................................ผู้เสนอ 
                                                                         (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                                          ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
............................................................................. ..................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
                                                                        ลงชื่อ................................................................... 
                                                                                     (นางสมปอง   ภูอาจดั้น) 
                                                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
              
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
.................................................................................. ..................................................................................................
............................................................................................................................. .................................    
 
(ลงชื่อ)........................................... 
          (นายส ารวย  บ่อไทย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
 
 
 



                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)           
ที่  บร ๘๐๘๐๔/พิเศษ                   วันที่      พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
เรื่อง    ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ิมเพ่ือด าเนินการตามโครงการจัดท าระบบแผนที่ภาษีเพ่ือให้สามารถใช้งาน 
         จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  
                       เรื่องเดิม 
                       ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อผกาได้ตั้งงบประมาณ งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาส ารวจ
ภาคสนามเพ่ือจัดท าแผนที่แม่บท(แผนที่ภาษี)ตั้งงบประมาณไว้จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท(-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน-) 
                       ข้อเท็จจริง 
                      เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการ ตามหมวด ๔ การจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา ๓๐ ข้อ ๒๓ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือประกาศไว้ ณ ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือสถานที่อ่ืนตามท่ีเห็นสมควรไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละราย
ทราบภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้เฉพาะปีแรกโดยมีรายละเอียดในประกาศดังนี้ 
                      
                       (๑)รายการที่ดิน ประกอบด้วย 
                        (ก)ประเภทที่ดิน 
                        (ข)เลขท่ีเอกสารสิทธิ์ 
                        (ค)เลขท่ีดิน 
                        (ง)หน้าส ารวจ 
                        (จ)จ านวนเนื้อท่ีดิน 
                        (ฉ)ลักษณะการท าประโยชน์ในที่ดิน 
                    (๒)รายการสิ่งปลูกสร้างประกอบด้วย 
                      (ก)ประเภทสิ่งปลูกสร้าง 
                      (ข)เลขท่ีสิ่งปลูกสร้าง 
                      (ค)จ านวนพ้ืนที่สิ่งปลูกสร้าง 
                      (ง)ลักษณะการท าประโยชน์ในสิ่งปลูกสร้าง 
                      (จ)อายุสิ่งปลูกสร้าง 
                    (๓)รายการอาคารชุด ประกอบด้วย 
                      (ก)ชื่ออาคารชุด 



                      (ข)เลขท่ีห้องชุด 
                      (ค)จ านวนพ้ืนที่ห้องชุด 
                      (ง)ลักษณะการท าประโยชน์ห้องชุด 
                  ข้อ ๒๔ บัญชีรายการทีด่ินและสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้โดยจัดท าแยกเป็น 
ชุดเรียงล าดับตามประเภททิ่ดินและชื่ออาคารชุด 
                   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกามีพ้ืนที่จ านวน ๙ โซน บล็อกจ านวน ๙๑ บล็อก แปลง
ทั้งหมด ๓,๗๗๓ แปลง(แยกเป็นโฉนด ๒,๕๒๓ แปลง สปก.๑,๒๕๐ แปลง)หากจะด าเนินการนี้ให้ส าเร็จและ
ประกาศให้ประชาชนทราบได้ภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้กองคลังจะต้องท าการจ้างเหมาผู้รับจ้างที่มีอาชีพ
นี้และมีความช านาญในการด าเนินการส ารวจ ซึ่งอัตราการจ้างเหมาจะอยู่ที่ราคา ๑๐๐-๑๒๐ บาท/แปลง (ราคานี้
ได้มาจากการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอช านิที่จ้างแล้วก่อนหน้านี้)ซึ่งจะต้องใช้เงิน
งบประมาณดังนี้ 
                   ๑.๓,๗๗๓ แปลง  ราคาจ้างเหมาแปลงละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๗๗,๓๐๐ บาท 
                    (คณะกรรมการก าหนดราคากลางก าหนดราคาจ้างเหมาขั้นต่ าไว้แปลงละ ๑๐๐ บาท) 
                   ซึ่งจะต้องใช้เงินงบประมาณจ านวน๓๗๗,๐๐๐บาท(สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)  
 
                       ข้อพิจารณา 
 
                       กองคลัง งานพัฒนาจัดเก็บรายได้สอบถามราคาค่าจ้างจากองค์การบริหารส่วนต าบลช่อ
ผกาได้สอบถามองค์การบริหารส่วนต าบลละลวดและเทศบาลต าบลช านิซึ่งได้จ้างเหมาส ารวจก่อนหน้านี้จ้าง
เหมาในราคา๓๐๐,๐๐๐.- บาทจะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลละลวดและเทศบาลต าบลช านิ
ซึ่งมีพ้ืนที่น้อยกว่าองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาซึ่งผู้รับจ้างซึ่งเสนอราคาในการส ารวจในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกาจ านวน ๓,๗๗๓ แปลงเสนอราคาเหมารวมเพียง ๓๐๐,๐๐๐ บาท(สามแสนบาทถ้วน) 
กองคลัง ขออนุมัติเพ่ือโอนเงินงบประมาณเพ่ิมจ านวน  ๑๕๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)เพ่ือจะได้
มีงบประมาณด าเนินการเป็น30๐,๐๐๐ บาท 
                         
                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                                             
 
                                                     (ลงชื่อ).............................................................ผู้เสนอ 
                                                                         (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                                          ผู้อ านวยการกองคลัง 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
................................................................ ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
                                                                        ลงชื่อ................................................................... 
                                                                                     (นางสมปอง   ภูอาจดั้น) 
                                                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 



              
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
.................................................................................. ..................................................................................................
............................................................................................................................. .................................    
 
(ลงชื่อ)........................................... 
          (นายส ารวย  บ่อไทย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)           
ที่  บร ๘๐๘๐๔/พิเศษ                   วันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
เรื่อง    ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณเพ่ือจ่ายค่าลงทะเบียน 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
........................................................... .........................................................................................................................  
  
                       เรื่องเดิม 
                       ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุญาตให้ นางสิราวรรณ  เริกชัย ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการกองคลังเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(e-Plan-eMENSCR)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส าหรับ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่วางแผนพัฒนา การบริหารงบประมาณ การบันทึกข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-
plan)เป้าหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ก าหนดอบรม ๓๔ รุ่น ๆ ละ ๓๐๐ คน  
                       
                       ข้อเท็จจริง 
                      ด้วยโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(e-Plan-eMENSCR)ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส าหรับ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่วางแผนพัฒนา การบริหารงบประมาณ การบันทึกข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-
plan)เป้าหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  ขอเข้าร่วมอบรม รุ่น ๑๖ ระหวา่งวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน 
๒๕๖๓ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  ค่าลงทะเบียนการอบรมระยะเวลา ๓ วัน คนละ 
๕,๐๐๐.- บาท(-ห้าพันบาทถ้วน-)ไม่รวมค่าพาหนะการเดินทาง เบี้ยเลี้ยงและท่ีพัก 
 
                       ข้อพิจารณา 
                       นางสิราวรรณ  เริกชัย ขออนุมัติเพ่ือยืมเงินค่าลงทะเบียนจ านวน ๕,๐๐๐.-บาท(-ห้าพันบาท
ถ้วน-)เพ่ือเขา้ร่วมอบรมโครงการฝึกอบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(e-Plan-eMENSCR)ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ รุ่น ๑๖ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  
ค่าลงทะเบียนการอบรมระยะเวลา ๓ วัน จ านวน ๕,๐๐๐.- บาท(-ห้าพันบาทถ้วน-)ไม่รวมค่าพาหนะการเดินทาง 
เบี้ยเลี้ยงและท่ีพัก 
 
 
                       
  
                         



                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                                             
 
                                                     (ลงชื่อ).............................................................ผู้เสนอ 
                                                                         (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                                          ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
                                                                        ลงชื่อ................................................................... 
                                                                                     (นางสมปอง   ภูอาจดั้น) 
                                                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
              
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
..................................................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. .................................    
 
(ลงชื่อ)........................................... 
          (นายส ารวย  บ่อไทย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)           
ที่  บร ๘๐๘๐๔/พิเศษ                   วันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๖๒ 
เรื่อง    ขออนุมัติเพ่ือจ่ายเงินค่าจ้างเหมาเพ่ิมเนื่องจากเขียนเช็คสั่งจ่ายขาด 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
.................................................................................... ................................................................................................  
  
                       เรื่องเดิม 
                       ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา กองคลังได้ท าการเบิกจ่ายเงิน แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เลขที่ผู้เบิก 
62-0300111-5320200-00011 เลขที่คลังรับ 00535/2562 ลงวันที่ ๑6 สิงหาคม 2562 ยอดเบิกจ่าย
จ านวน ๓,255  บาท(สามพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)  
                         
                       ข้อเท็จจริง 
                      กองคลัง ได้ออกเช็คเลขที่ ๓๓๗๗๖๗๒๖ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 จ านวน ๓,๒๒๕ บาท
(สามพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)ให้กับนางสงกา  ทิพย์อักษร ซึ่งจ่ายเงินขาดจากความเป็นจริงจ านวน ๓๐ บาท(-
สามสิบบาทถ้วน-) ซึ่งมาตรวจพบภายหลังเนื่องจากการปิดบัญชีประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากมียอด
แตกต่างกันอยู่จ านวน ๓0 บาท(-สามสิบบาทถ้วน-) 
 
                       ข้อพิจารณา 
                       เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินส่วนที่ขาดให้กับนางสงกา  ทิพย์อักษร จ านวน ๓๐ บาท 
(สามสิบบาทถ้วน)จะท าให้ยอดรายจ่ายถูกต้องจาก ๓,225 บาท(สามพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)เป็น ๓,255 
(สามพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 
                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
                                            
 
                                                     (ลงชื่อ).............................................................ผู้เสนอ 
                                                                         (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                                          ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 
 



 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................................................................................ .................................. 
 
 
                                                                        ลงชื่อ................................................................... 
                                                                                     (นางสมปอง   ภูอาจดั้น) 
                                                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
              
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .................................    
 
 
                                                                           (ลงชื่อ)........................................... 
                                                                                     (นายส ารวย  บ่อไทย) 
                                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)           
ที่  บร ๘๐๘๐๔/พิเศษ                   วันที่  ๑๔   มกราคม   ๒๕๖๓ 
เรื่อง    ขออนุมัติเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฎิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
         (e-Gp)แก่ผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง 
         ส่วนท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๓(เพ่ิมเติม) 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  
                       เรื่องเดิม 
                       ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้อนุญาตให้ นางสิราวรรณ  เริกชัย  ต าแหน่ง ผู้อ า 
นวยการกองคลังเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๓  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและด าเนินการตามกรอบการประชุมสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
บุรีรัมย์ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอศิตา ปริ๊นเซส อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
                         
                       ข้อเท็จจริง 
                      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้จัดอบรมจะรับผิดชอบ ค่าอาหารกลางวัน อาหารเย็น 
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มในระหว่างการฝึกอบรม ส าหรับ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการให้ผู้เข้ารับการอบรมเบิกค่าใช้จ่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม                         
                       
                       ข้อพิจารณา 
                       เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ นางสิราวรรณ  เริกชัย  ยืมเงินงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๓  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและด าเนินการตามกรอบการประชุมสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
บุรีรัมย์ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอศิตา ปริ๊นเซส อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
ค่าลงทะเบียน จ านวน ๒,๐๐๐ บาท (-สองพันบาทถ้วน-) 
 
                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                                             
 
                                                     (ลงชื่อ).............................................................ผู้เสนอ 
                                                                         (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                                          ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 



 
 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
.................................................................................................................................... ........................................... 
....................................................................................... ...........................................................................................  
 
                                                                        ลงชื่อ................................................................... 
                                                                                     (นางสมปอง   ภูอาจดั้น) 
                                                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
              
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
.................................................................................. ..................................................................................................
............................................................................................................................. .................................    
 
(ลงชื่อ)........................................... 
          (นายส ารวย  บ่อไทย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)           
ที่  บร ๘๐๘๐๔/พิเศษ                                       วันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๓ 
เรื่อง    ขออนุมัติเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฎิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
         (e-Gp)แก่ผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง 
         ส่วนท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๓(เพ่ิมเติม) 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
..................................................................................................................... ............................................................... 
  
                       เรื่องเดิม 
                       ตามหนังสือ ที ่มท ๐๘๐๓.๔/ว๕๐๑๓ เรื่อง ขออนุมัติเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฎิบัติงาน
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Gp)แก่ผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๓(เพ่ิมเติม) ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๒  
                       ข้อเท็จจริง 
                       ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยกองคลังได้จัดท าโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานใน
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-Gp)ซึ่งเป็นการอบรมโดยการฝึกปฏิบัติจริงทางคอมพิวเตอร์ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี ๒๕๖๓ โดยจัดอบรมเพ่ิมเติมจ านวน ๑๐ รุ่น ๆ ละ 
๓ วัน (ตั้งแต่รุ่นที่ ๑๖-๒๕) 
 
                       ข้อพิจารณา 
 
                       เห็นควรพิจารณาอนุมัติให้ นางสิราวรรณ  เริกชัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลังปฏิบัติหน้าที่ 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และ นางสาวพัชรมัย  ศรีผดุง ต าแหน่ง นักวิชาการคลัง ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งต้อง
ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในด้านนี้ได้เพ่ิมความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Gp)แก่ผู้ปฎิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๓(เพ่ิมเติม) รุ่นที่ ๒๕ ระหว่างวันที่ ๑ -๓ เมษายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบียอนด์ 
สวีท ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ ๘๕ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 
           
                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                                             
 
                                                     (ลงชื่อ).............................................................ผู้เสนอ 
                                                                         (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                                          ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 



 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
............................................................................................................................. .................................................. 
.............................................................................................................................. .................................................... 
 
                                                                        ลงชื่อ................................................................... 
                                                                                     (นางสมปอง   ภูอาจดั้น) 
                                                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
              
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .................................    
 
(ลงชื่อ)........................................... 
          (นายส ารวย  บ่อไทย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



                                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)           
ที่  บร ๘๐๘๐๔/พิเศษ                   วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง    ขออนุมัติเพ่ือท าความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมไปจ่ายเบี้ยความพิการตามที่ได้รับ 
         จัดสรรตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
         และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 89  
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  
                       เรื่องเดิม 
                       ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว3006 ลงวันที่ 24 
กันยายน 2561 เรื่องแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 
                      องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวน 143,200 บาทจ านวน 
21 ราย ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ประจ าปีงบประมาณ 2559 (เพ่ิมเติม)ท่ีได้ลงทะเบียนไว้เมื่อเดือน พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ 
 
                       ข้อเท็จจริง 
                       เนื่องด้วยหนังสือสั่งการมาปลายปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาไม่
สามารถด าเนินการได้เบิกจ่ายได้ทันตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
3064 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงิน
อุดหนุนทั่วไปเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ิมเติมและขอแจ้งซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้ 
                        ๑.กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เบิกจ่ายเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่
ผู้พิการไปก่อนแล้วเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการรับเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นเงินรายได้เงินอุดหนุนทั่วไปปี
พ.ศ.2561ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0809.4/ว1746 ลงวันที่ 
31 สิงหาคม 2560 ข้อ 3 
                        2.กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืมเงินสะสมไปจ่ายและตั้งรับเป็นเงินรายได้จากรัฐบาลค้า 
งรับให้น าไปชดเชยเงินที่ได้จ่ายไปแล้วในปีเก่าโดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท. 
0808.3/7561-7636 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2560 ข้อ 2 
                         3.กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้พิการเมื่อได้รับ
จัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 26 หรือ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ต่างๆหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.4/ว
1746 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ข้อ ๒ 



                           4.กรณีไม่ได้ประมาณการรายรับไว้และไม่สามารถตราข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมได้ทันเมื่อสิ้นปีงบประมาณเงินที่ได้รับจัดสรรจะตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยคนพิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขอท าความ
ตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมไปจ่ายเบี้ยความพิการตามที่ได้รับจัดสรรตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๘๙ ประกอบค าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๑๘๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม 
๒๕๔๘ ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗  
                            ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้ด าเนินการปฏิบัติตามข้อ ๔  งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรจะตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๑๔๓,๒๐๐ บาท 
(-หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน-)ผู้พิการจ านวน ๒๑ ราย                      
                                                                  
                       กฎหมาย 
                        1.หนังสอือ าเภอช านิ ที่บร 0023.11/ว 495 ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การโอน
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ 
                        2.หนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 3006 ลงวันที่ 24 
กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ิมเติมครั้งที่ ๒ 
                        3.หนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 3064 ลงวันที่ 28 
กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ิมเติม 
 
                       ข้อพิจารณา 
 
                       เห็นควรพิจารณาอนุมัติและลงนามเม่ือผู้บริหารเห็นชอบตามบันทึกเสนอเพ่ือจักได้ด าเนินการ
ท าความตกลงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป 
            
                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                                             
 
                                                     (ลงชื่อ).............................................................ผู้เสนอ 
                                                                         (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                                          ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 



ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
............................................................................................................................. .................................................. 
......................................................................................................................................................... ......................... 
 
                                                                        ลงชื่อ................................................................... 
                                                                                     (นางสมปอง   ภูอาจดั้น) 
                                                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
              
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................... ...........................    
 
(ลงชื่อ)........................................... 
          (นายส ารวย  บ่อไทย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)           
ที่  บร ๘๐๘๐๔/พิเศษ                   วันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๖๒ 
เรื่อง    การเบิกจ่ายเงินในกรณีโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  
                       เรื่องเดิม 
 
                       ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้ว่าจ้าง หจก.ภูมินทร์รุ่งเรืองกิจ โดย นางสาวสรัญญา  
พินาศภัย  หุ้นส่วนผู้จัดการ เพื่อด าเนินการ 
                       ๑.ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๒  ต าบลช่อผกา อ าเภอ
ช านิ จังหวัด  บุรีรัมย์ ตามสัญญาก่อสร้างเลขที่ E๑/๒๕๖๓ ลงวันที่  ๑๓  มกราคม   ๒๕๖๓ จ านวนเงินตาม
สัญญาจ้างก่อสร้าง จ านวน  ๗๐๓,๐๐๐.-  บาท(-เจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน-) 
  
                       ข้อเท็จจริง  
 
                       องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา กองคลังได้รับหนังสือขอโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน ลง
วันที่ ๑๓ มกราคม  ๒๕๖๓ จาก หจก.ภูมินทร์รุ่งเรืองกิจ ขอโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินตามโครงการดังกล่าว
ให้กับนายณัฐวัตร  คิมหสวัสดิ์ จ านวน  ๑ สัญญาจ้างก่อสร้างเป็นเงินจ านวน ๗๐๓,๐๐๐.-  บาท(-เจ็ดแสนสามพัน
บาทถ้วน-) 
                       หนังสือสั่งการ/ข้อกฎหมาย 
 
                       ๑.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๓๐๓.๔/ว ๓๖๓๒     ลงวันที ่๒๑  ธันวาคม  ๒๕๔๑ 
                       ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ(ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดที่ ๑๑ ข้อ ๑๐๕
และคู่มือเล่มที่ ๓ ระบบข้อมูลรายจ่าย บทที่ ๕ การโอนสิทธิการรับเงิน 
                        
                         
                         
                       
                            
                                                                                                                       /ข้อพิจารณา  
 
 
  



                       ข้อพิจารณา 
 
                       เห็นควรพิจารณาอนุมัติเนื่องจากมีหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแนวทางการด าเนินงานในการ
โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินตามหนังสือสั่งการและระเบียบกฏหมายที่อ้างถึงนั้นหากผู้บริหารพิจารณาแล้วโปรด
ลงนามเมื่อผู้บริหารเห็นชอบตามบันทึกเสนอเมื่อผู้บรหิารไม่เห็นชอบให้ท่านพิจารณาสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร
เพ่ือจักได้ด าเนินการต่อไป 
            
                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                                      (ลงชื่อ).............................................................เจ้าหน้าที่ 
                                                                         (นางสาวพัชรมัย  ศรีผดุง) 
                                                                                นักวิชาการคลัง 
 
                                                     (ลงชื่อ).............................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                                                                         (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                                          ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................................................................. ................................................. 
 
                                                                        ลงชื่อ................................................................... 
                                                                                     (นางสมปอง   ภูอาจดั้น) 
                                                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
              
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .................................    
 
(ลงชื่อ)........................................... 
          (นายส ารวย  บ่อไทย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
 
 



                                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)           
ที่  บร ๘๐๘๐๔/พิเศษ                   วันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
เรื่อง    การเบิกจ่ายเงินในกรณีโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  
                       เรื่องเดิม 
 
                       ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้ว่าจ้าง หจก.ญาณกวีรุ่งโรจน์ โดย นายนพดล 
แอมรัมย์  หุ้นส่วนผู้จัดการ เพ่ือด าเนินการ 
                       ๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเทา  หมู่ที่ ๘ ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัด 
บุรีรัมย์ ตามสัญญาก่อสร้างเลขท่ี ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่  ๑๗  มกราคม   ๒๕๖๒ จ านวนเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง 
จ านวน ๑,๖๖๓,๐๐๐.-  บาท(-หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-) 
  
                       ข้อเท็จจริง  
 
                       องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา กองคลังได้รับหนังสือขอโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน ลง
วันที่ ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๒ จาก หจก.ภูมินทร์รุ่งเรืองกิจ ขอโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินตามโครงการดังกล่าว
ให้กับนายณัฐวัตร  คิมหสวัสดิ์ จ านวน  ๑ สัญญาจ้างก่อสร้างเป็นเงินจ านวน ๑,๖๖๓,๐๐๐.-  บาท(-หนึ่งล้านหก
แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน-) 
                       หนังสือสั่งการ/ข้อกฎหมาย 
 
                       ๑.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๓๐๓.๔/ว ๓๖๓๒     ลงวันที ่๒๑  ธันวาคม  ๒๕๔๑ 
                       ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ(ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดที่ ๑๑ ข้อ ๑๐๕
และคู่มือเล่มที่ ๓ ระบบข้อมูลรายจ่าย บทที่ ๕ การโอนสิทธิการรับเงิน 
                        
                         
                         
                       
                            
                                                                                                                       /ข้อพิจารณา  
 
 
  



                       ข้อพิจารณา 
 
                       เห็นควรพิจารณาอนุมัติเนื่องจากมีหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแนวทางการด าเนินงานในการ
โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินตามหนังสือสั่งการและระเบียบกฏหมายที่อ้างถึงนั้นหากผู้บริหารพิจารณาแล้วโปรด
ลงนามเมื่อผู้บริหารเห็นชอบตามบันทึกเสนอเมื่อผู้บรหิารไม่เห็นชอบให้ท่านพิจารณาสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร
เพ่ือจักได้ด าเนินการต่อไป 
            
                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                                      (ลงชื่อ).............................................................เจ้าหน้าที่ 
                                                                         (นางสาวพัชรมัย  ศรีผดุง) 
                                                                                นักวิชาการคลัง 
 
                                                     (ลงชื่อ).............................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                                                                         (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                                          ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
                                                                        ลงชื่อ................................................................... 
                                                                                     (นางสมปอง   ภูอาจดั้น) 
                                                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
              
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .................................    
 
(ลงชื่อ)........................................... 
          (นายส ารวย  บ่อไทย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
 
 



                                        บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)           
ที่  บร ๘๐๘๐๔/พิเศษ                   วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
เรื่อง    การเบิกจ่ายเงินในกรณีโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  
                       เรื่องเดิม 
 
                       ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูมินทร์รุ่งเรืองกิจ โดย 
นางสาวสรัญญา  พินาศภัย หุ้นส่วนผู้จัดการ เพื่อด าเนินการ 
                       ๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านช่อผกา  หมู่ที่ ๗ ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัด 
บุรีรัมย์ ตามสัญญาก่อสร้างเลขท่ี ๒๐/๒๕๖๒(E4/๒๕๖๒) ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จ านวนเงินตามสัญญา
จ้างก่อสร้าง จ านวน ๘๓๘,๐๐๐  บาท(-แปดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 
                        ข้อเท็จจริง 
 
                       องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา กองคลังได้รับหนังสือขอโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน ลง
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ จาก หจก.ภูมินทร์รุ่งเรืองกิจ ขอโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินตามโครงการดังกล่าว
ให้กับนายณัฐวัตร  คิมหสวัสดิ์ จ านวน  ๑ สัญญาจ้างก่อสร้างเป็นเงินจ านวน ๘๓๘,๐๐๐.-  บาท(-แปดแสนสาม
หมื่นแปดพันบาทถ้วน-) 
                       หนังสือสั่งการ/ข้อกฎหมาย 
 
                       ๑.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๓๐๓.๔/ว ๓๖๓๒     ลงวันที ่๒๑  ธันวาคม  ๒๕๔๑ 
                       ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ(ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดที่ ๑๑ ข้อ ๑๐๕
และคู่มือเล่มที่ ๓ ระบบข้อมูลรายจ่าย บทที่ ๕ การโอนสิทธิการรับเงิน 
                        
                         
                         
                       
 
 
 
 
 
                            



                                                                                                                       /ข้อพิจารณา   
                       ข้อพิจารณา 
 
                       เห็นควรพิจารณาอนุมัติเนื่องจากมีหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและแนวทางการด าเนินงานในการ
โอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินตามหนังสือสั่งการและระเบียบกฏหมายที่อ้างถึงนั้นหากผู้บริหารพิจารณาแล้วโปรด
ลงนามเมือ่ผู้บริหารเห็นชอบตามบันทึกเสนอเมื่อผู้บรหิารไม่เห็นชอบให้ท่านพิจารณาสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร
เพ่ือจักได้ด าเนินการต่อไป 
            
                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                                      (ลงชื่อ).............................................................เจ้าหน้าที่ 
                                                                         (นางสาวพัชรมัย  ศรีผดุง) 
                                                                                นักวิชาการคลัง 
 
                                                     (ลงชื่อ).............................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                                                                         (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                                          ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
                                                                        ลงชื่อ................................................................... 
                                                                                     (นางสมปอง   ภูอาจดั้น) 
                                                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
              
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
.......................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. .................................    
 

(ลงชื่อ)........................................... 
(นายส ารวย  บ่อไทย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 



                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)           
ที่  บร ๘๐๘๐๔/พิเศษ                   วันที่  ๒๔   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
เรื่อง    พิจารณาการค านวณราคากลางของคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
........................................................................................................................... ......................................................... 
  
                       เรื่องเดิม 
                       ตามค าสั่งที่....๑๕./๒๕๖๓ ลงวันที่   ๒๔  มกราคม  2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ก าหนดราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสายทางบ้านช่อผกา-บ้านโนน
น้ าอ้อม ต าบลช านิ (ช่วงบ้านช่อผกาหมู่ที่ 7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งบประมาณจัดสรร 
๓,๔๐๐,๐๐๐  บาท(-สามล้านสี่แสนบาทถ้วน-) 
 
                       คณะกรรมการประกอบด้วย 
                       ๑.นายชาญลิตร       อนัคทัศน์            ต าแหน่ง รองปลัด อบต.       ประธานกรรมการ 
                       ๒.นายอุดม            ทวีศรี                 ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง              กรรมการ 
                       ๓.นายนิรตุน์           จ าเนียรกูล          ต าแหน่ง นายช่างโยธาฯ           กรรมการ 
 
                       ข้อเท็จจริง 
                      คณะกรรมการได้ด าเนินการก าหนดราคากลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่๒1 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ แล้วปรากฏว่าค านวณแล้วได้ราคากลางจ านวน 3,260,408.18 บาท(-สามล้านสองแสนหก
หมื่นสี่ร้อยแปดบาทสิบแปดสตางค์-)  
                       
                       กฎหมาย 
                        1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
                        2.ประกาศคณะกรรมการราคากลางฯเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงาน
ก่อสร้าง 
                        3.แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
                        4.หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
                                                                                                      /ข้อพิจารณา   



                       ข้อพิจารณา 
                       เห็นควรพิจารณาอนุมัติและลงนามเม่ือผู้บริหารเห็นชอบตามบันทึกเสนอเจ้าหน้าที่พัสดุจะได้
ด าเนินประกาศงานเมื่อผู้บริหารลงนามเห็นชอบแล้วเท่านั้นหากไม่เห็นชอบให้ท่านพิจารณาสั่งการเป็นลายลักษณ์
อักษรเพ่ือจักได้ด าเนินการต่อไป 
            
                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                                      (ลงชื่อ).............................................................เจ้าหน้าที่ 
                                                                         (นางสาวพัชรมัย  ศรีผดุง) 
                                                                                นักวิชาการคลัง 
 
                                                     (ลงชื่อ).............................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                                                                         (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                                          ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
                                                                        ลงชื่อ................................................................... 
                                                                                     (นางสมปอง   ภูอาจดั้น) 
                                                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
              
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .................................    
 

(ลงชื่อ)........................................... 
(นายส ารวย  บ่อไทย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
 



                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)           
ที่  บร ๘๐๘๐๔/พิเศษ                   วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง    ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  
                       เรื่องเดิม 
                       ตามท่ีนางสิราวรรณ  เริกชัย  ได้เบิกจ่ายเงินบ ารุงการศึกษาบุตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  
                       ๑.เด็กหญิงเบญญาภา  เริกชัย เป็นเงินจ านวน ๒,๓๕๐ บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเบิกได้
ไม่เกินปีการศึกษาละ ๔,๘๐๐ บาทยยังเหลือเบิกได้อีกจ านวน ๒,๔๕๐ บาท  
                       ๒.นายกฤษณพล  เริกชัย    ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าเบิกได้ไม่เกินปีการศึกษาละ 
๑๓,๗๐๐ บาท 
                       ข้อเท็จจริง 
                       ปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ ขอเบิกเงินค่าบ ารุงการศึกษาบุตรดังนี้ 
                        ๑.เด็กหญิงเบญญาภา  เริกชัย  เป็นเงินจ านวน   ๗๕๐  บาท 
                        ๒.นายกฤษณพล        เริกชัย  เป็นเงินจ านวน   ๖๔๐  บาท 
                        รวมขอเบิกเป็นเงิน   ๑,๓๙๐ บาท(-หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-) 
                       กฎหมาย 
                        อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๔๙ พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ฉบับที่๕)พ.ศ.๒๕๔๘ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่
๒)พ.ศ.๒๕๔๑ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ อ้างถึง ข้อ ข รายการที่ ๓)และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว๒๕๗ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้
ตั้งงบประมาณในงานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทน ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรไว้เป็นจ านวนเงิน 
๕๐,๐๐๐  บาท(-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) 
 
 
 



                       ข้อพิจารณา 
                        นางสิราวรรณ   เริกชัย  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง ขอเบิกเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียนบุตรชื่อ นายกฤษณพล  เริกชัย   ระดับอนุปริญญาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖๔๐ บาท และเด็กหญิง 
เบญญาภา  เริกชัย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๕๐ บาทรวมเป็นเงิน ๑,๓๙๐ 
บาท(-หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-) ตามสิทธิ 
            
                       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                                                      (ลงชื่อ)........................................................... 
                                                                                 (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                                                   ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
                                                                        ลงชื่อ................................................................... 
                                                                                     (นางสมปอง   ภูอาจดั้น) 
                                                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
              
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
............................................................................................................................ ........................................................
............................................................................................................................. .................................    
 

(ลงชื่อ)........................................... 
(นายส ารวย  บ่อไทย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 



                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)    
ที่  บร ๘๐๘๐๔/พิเศษ                   วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง    ตอบจดหมายบันทึกที่ ตผ ๐๐๕๔.๓ บร/พิเศษ  
เรียน    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  
               ตามท่ีกองคลังได้รับจดหมายบันทึก กรณีเกี่ยวกับคณะกรรมการเก็บรักษาเงินตามค าสั่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกาที่ ๒๒๓/๒๕๕๖ แต่คณะกรรมการไม่สามารถมาปฎิบัติหน้าที่ได้โดยมีค าถามอยู่ ๓ ค าถาม
คือ 
 ถาม๑              วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ มีตัวเงินหรือเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดที่ถือเป็นตัวเงินหรือถือ   
แทนเงินเหลืออยู่หรือเก็บรักษาในตู้เก็บเงินนิรภัยหรือที่อ่ืนอีกหรือไม่ 
ตอบ๑               ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาไม่มีตัวเงินหรือเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นใดท่ีถือเป็นตัวเงินหรือถือแทนเงินเหลืออยู่หรือเก็บรักษาในตู้เก็บนิรภัยหรือที่อ่ืนแต่อย่างใด 
ถาม๒               เพราะเหตุใดคณะกรรมการจึงไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่เปิดตู้นิรภัยเก็บเงินได้ 
ตอบ๒               ๑.คณะกรรมการเก็บรักษาเงินตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาที่ ๒๒๓/๒๕๕๖  
                       ๑.๑นายชาญลิตร  อนัคทัศน์ ต าแหน่ง รองปลัดอบต. ถือกุญแจหมายเลข อี ๕๕๒๒ 
                       ๑.๒นางสริาวรรณ เริกชัย     ต าแหน่ง นักบริหารงานคลัง ถือกุญแจหมายเลข อี ๖๐๓๒ 
                       ๑.๓นายอดุม       ทวีศรี      ต าแหน่ง นักบริหารงานช่าง ถือดวงตราประทับคั่ง 
                       ๒.คณะกรรมการชั่วคราว หากคณะกรรมการตามข้อ ๑ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคคล
ดังต่อไปนี้เป็นกรรมการชั่วคราว 
                        ๒.๑นางสาวพัชรมัย  ศรีผดุง ต าแหน่ง นักวิชาการคลัง ท าหน้าที่แทน นายชาญลิต อนัคทัศน์ 
                        ๒.๒นางสาวอทิรัตน์  ขันน้อย ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ท าหน้าที่แทน นางสิราวรรณ เริกชัย 
                        ๒.๓นางสาวกิตติยาภา เหนี่ยวบุปผา ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ท าหน้าที่แทน นาย
อุดม  ทวีศรี 
                        คณะกรรมการล าดับที่ ๑ นายชาญลิตร  อนัคทัศน์ ต าแหน่งรองปลัดอบต. ผู้ถือกุญแจ
หมายเลขอี ๕๕๒๒ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากต้องลากลับบ้านด่วนไปดูญาติที่อาการป่วยหนักที่จังหวัด
ขอนแก่น(ซึ่งเป็นการลาโดยทางโทรศัพท์ลากับผู้บริหารและปลัดอบต.โดยตรง) 
                        คณะกรรมการล าดับที่ ๒ นางสิราวรรณ  เริกชัย   ต าแหน่งนักบริหารงานคลัง ถือกุญแจ
หมายเลขอี ๖๐๓๒ มาปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่สามารถเปิดตู้เซฟได้เพราะจะต้องอาศัยกุญแจทั้งสองดอกคือ หมายเลข 
อี ๒๒๕๕ และหมายเลขอี ๖๐๓๒  



                       คณะกรรมการล าดับที่ ๒.๑ นางสาวพัชรมัย  ศรีผดุง ต าแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี 
ผู้ท าหน้าที่แทน คณะกรรมการล าดับที่ ๑ นายชาญลิตร  อนัคทัศน์และเป็นผู้เก็บรักษากุญแจตู้นิรภัยไว้ได้ลากิจ
เพ่ือไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาราช อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
 
ถาม ๓              องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาจะด าเนินการแก้ไขกรณีดังกล่าวอย่างไร 
ตอบ ๓              องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด ๓ การเก็บ
รักษาเงินส่วนที่ ๑ ตู้นิรภัยเก็บเงิน ข้อ ๒๐ข้อ ๒๑ แล้วทุกประการแต่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงท าให้ไม่สามารถ
เปิดตู้นิรภัยได้เม่ือได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาจะก าชับเจ้าหน้าที่เพ่ือไม่ให้
เกิดเหตุการณเ์ช่นนี้ขึ้นอีก                   

            
                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                                                      (ลงชื่อ)........................................................... 
                                                                                 (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                                                   ผู้อ านวยการกองคลัง 
              
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
........................................................................................................................................... .........................................
.......................................................................................... ....................................................................    
 

(ลงชื่อ)........................................... 
(นายส ารวย  บ่อไทย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)    
ที่  บร ๘๐๘๐๔/พิเศษ                   วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง    ตอบจดหมายบันทึกที่ ตผ ๐๐๕๔.๓ บร/พิเศษ  
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
........................................................................................... ................................................................................... ...... 
 เรื่องเดิม 
               ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้อนุญาตให้นางสิราวรรณ  เริกชัย  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
กองคลัง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฏหมาย
ล าดับรองส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน ๑ รุ่น ๆละ ๓ วัน จ านวน
๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีบุรีรัมย์ นั้น 
                 ข้อเท็จจริง 
                  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของ
รัฐในจังหวัดบุรีรัมย์มีความเข้าใจอย่างชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับพระราชพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ และกฏหมายล าดับรองท่ีใช้ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง  
                 ข้อเสนอ 
                 เห็นควรพิจารณาอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจ านวน   
๒,๑๑๒.-บาท(สองพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทถ้วน)ให้กับนางสิราวรรณ  เริกชัย  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง   
          
                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                                                      (ลงชื่อ)........................................................... 
                                                                                 (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                                                   ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
 



 
             ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
   ........................................................................................ ..................................................................................  
   ............................................................................................................................. ............................................. 
 
                                                         (ลงชื่อ).................................. 
                                                             (นางสมปอง  ภูอาจดั้น) 
                                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................ ......................................................................................    

 
(ลงชื่อ)........................................... 

(นายส ารวย  บ่อไทย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)    
ที่                     วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง    ขออนุมัติเพ่ือท าการอายัดหลักประกันสัญญา 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
.................................................................................................................................. .................................................. 
 เรื่องเดิม 
               ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้ท าสัญญาจ้าง กับ หจก.บุรีรัมย์ธนาก่อสร้าง 
                ๑.โครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต(Asphalt Concrete)สายบ้านหนองเสม็ดน้อย 
หมู่ที่ ๓ ตามสัญญาเลขที่ E ๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ วงเงินตามสัญญา ๑,๒๕๖,๐๐๐.- บาท(-หนึ่ง
ล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)โดยน าหลักประกันสัญญา หนังสือค้ าประกันสัญญา ธนาคารธนชาต สาขา 
บุรีรัมย์ เลขท่ี ๔๐๑๘๑๕๐๐๗๙๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ จ านวนเงิน ๖๒,๘๐๐ บาท (-หกหมื่นสองพัน
แปดร้อยบาทถ้วน-) ค้ าประกัน ๒ ปี 
                 ข้อเท็จจริง 
               ปรากฏว่าโครงการที่กล่าวข้างต้นได้เกิดความช ารุดเสียหายเกิดข้ึนก่อนหมดระยะค้ าประกันสัญญา คือ
วันที่ ๒๘ กันยายายน ๒๕๖๐ กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้มีหนังสือแจ้งให้ หจก.บุรีรัมย์ธนา
ก่อสร้าง มาด าเนินการซ่อมแซมการช ารุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญาแต่ หจก.บุรีรัมย์ธนาก่อสร้าง ไม่ได้มา
ท าการซ่อมแซมโครงการทั้งสองให้ใช้งานได้ดีดังเดิมแต่อย่างใดท าให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน
และล าบากในการเดินทางไปมา องค์การบริหารส่วนต าบลเล็งเห็นปัญหาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาควรจะมีการ
อายัดหลักประกันสัญญาของโครงการเป็นเงินรวมจ านวน ๖๒,๘๐๐ บาท (-หกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-) ค้ า
ประกัน ๒ ปี เพ่ือมาด าเนินการซ่อมแซมถนนให้ใช้งานได้ดีดังเดิมต่อไปเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในการใช้ถนนในการสัญจรไปมา 
                 ข้อเสนอ 
                 เห็นควรพิจารณาอนุมัติเพ่ือด าเนินการอายัดหลักประกันสัญญาที่เป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคาร
ธนชาต สาขา บุรีรัมย์  
                 ๑. หนังสือค้ าประกันสัญญา ธนาคารธนชาต สาขา บุรีรัมย์ เลขที่ ๔๐๑๘๑๕๐๐๗๙๕๘ ลงวันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๑ จ านวนเงิน ๖๒,๘๐๐ บาท (-หกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-) ค้ าประกัน ๒ ปี  เพ่ือน ามา
ซ่อมแซมถนนให้ใช้งานได้ดีดังเดิมต่อไป   
   
          
 



                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
                                                                      (ลงชื่อ)........................................................... 
                                                                                 (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                                                   ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
             ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
   ........................................................................................................................................ .................................. 
   ............................................................................................. .............................................................................  
 
                                                         (ลงชื่อ).................................. 
                                                             (นางสมปอง  ภูอาจดั้น) 
                                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................ ......................................................................................    

 
(ลงชื่อ)........................................... 

(นายส ารวย  บ่อไทย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)    
ที่                     วันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง     ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลส่วนบุคคล(พนักงานส่วนต าบลช่อผกา)ที่ใช้ในระบบE-GP  
เรียน     นายอุดม  ทวีศรี ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 เรื่องเดิม 
               ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการเพื่อด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง 
 เพ่ือด าเนินการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกานั้นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
         ข้อเท็จจริง 
               ในการด าเนินการทุกข้ันตอนจะต้องด าเนินการในระบบ E-GP ทุกขั้นตอนแต่ที่จะเกี่ยวกับท่านคือ 
               ๑.เมื่อแต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการระบบจะแจ้งให้ท่านทราบทาง e-mail ที่ท่านแจ้งไว้ 
               ๒.เมื่อมีการตรวจรับงานตามโครงการที่ท่านได้รับการแต่งตั้งระบบจะแจ้งให้ท่านทราบทาง e-mail ที่
ท่านแจ้งไว้ 
                 ข้อเสนอ 
                 ขอให้ท่านตรวจสอบชื่อ,ที่อยู่,ต าแหน่ง,เบอร์โทรและe-mail.หากมีข้อผิดพลาดให้แก้ไขในแบบฟอร์ม
ที่จัดให้พร้อมนี้ เพ่ือความถูกต้องและรับทราบข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมายต่อไป                
          
                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
                                                                      (ลงชื่อ)........................................................... 
                                                                                 (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                                                   ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 



                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)    
ที่                     วันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๐ 
เรื่อง     ขอส่งเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบ 
เรียน     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 เรื่องเดิม 
               ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้รับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อผกา ว่า กระท าผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา จัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ
โครงการที่ถูกกล่าวหาร้องเรียนทั้งหมด ๔ โครงการดังนี้ 
                ๑.โครงการขุดขยายสระน้ าหนองม่วง บ้านบุ หมู่ที่ ๙ ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อ
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
                ๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน บ้านหนองเสม็ดน้อย หมู่ที่ ๓ ต าบลช่อผกา 
อ าเภอช านิ 
จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  
                ๓.โครงการขุดขยายสระน้ าหนองส าโรง บ้านโคกส าโรง หมู่ที่ ๒ ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัด
บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 
                ๔.โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(บ้าน
โคกเพชร หมู่ที่ ๑) ต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
         ข้อเท็จจริง 
               นางสิราวรรณ  เริกชัย  หัวหน้าเจ้าหน้าพี่พัสดุ ในฐานะผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ได้ท า
บันทึกเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาอันเนื่องจากเกิดการชุมนุมทางการเมืองท าให้กระแสไฟฟ้า
ขัดข้องจนเป็นเหตุให้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ท้ังระบบ
รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ GFMIS ท าให้ระบบ e-GP ได้ปิดระบบตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ตาม
หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑.๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการในระบบได้เลย
และหนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว พิเศษ ๑/๕๗ ลงวนัที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่องแนวทางการด าเนินการ
ในระบบe-GPในช่วงที่ระบบe-GPไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 
  



       ข้อกฎหมายระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
                ๑.หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/พิเศษ ๒/๒๕๕๗ ลว.๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 
                ๒.หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/พิเศษ ๑/๒๕๕๗ ลว.๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ 
                ๓.หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๖/ว ๑๓ ลว.๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ 
                ๔.หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๖/ว ๐๐๔๕๔ ลว.๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
                ๕.หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค  ๐๔๒๑.๔/ว ๔๕ ลว.๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ 
                เจ้าหน้าที่ก็ได้ด าเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการทุกประการเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและไม่ให้
เกิดความเสียหายแก่องค์กร ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ต่อมาได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๖/ว ๐๐๔๕๔ 
เรื่อง แนวทางการด าเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GPไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
กรมบัญชีกลางได้แจ้งว่าระบบ e-GP สามารถใช้งานได้ปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗และมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างระบบ e-GP กับระบบ GFMIS ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗  นั้นกรณีที่หน่วยงานภาครัฐได้
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วแต่ไม่ได้เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระส าคัญในสัญญาที่เว็ปไซด์ e-
GP ของกรมบัญชีกลาง(www.gprocurement.go.th)ให้หน่วยงานภาครัฐบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างตามข้ันตอน
ปกติโดยระบบ e-GP จะแสดงหมายเหตุให้ทราบว่าประกาศดังกล่าวเป็นประกาศท่ีมีการประกาศแล้วในช่วงเวลาที่
ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นั้น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในฐานะผู้ด าเนินการในระบบ e-GP ได้พยายาม
ด าเนินการตามหนังสือสั่งการฉบับนี้แล้วแต่ไม่สามารถด าเนินการได้ 
                 ข้อเสนอ 
                 เห็นควรน าเอกสารและหลักฐานการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจ านวน ๔ โครงการ น าส่ง ป.ป.ช.
จังหวัดบุรีรัมย์เพ่ือทราบต่อไป 
           
              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
                                                                      (ลงชื่อ)........................................................... 
                                                                                 (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                                                   ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
           ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
   ............................................................................................................................. ............................................. 
   ..........................................................................................................................................................................  
 
                                                         (ลงชื่อ).................................. 
                                                             (นางสมปอง  ภูอาจดั้น) 
                                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

http://www.gprocurement.go.th)ให้หน่วยงานภาครัฐบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติโดยระบบ
http://www.gprocurement.go.th)ให้หน่วยงานภาครัฐบันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติโดยระบบ


   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
.................................................................... ................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................    

 
(ลงชื่อ)........................................... 

(นายส ารวย  บ่อไทย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)    
ที่                     วันท่ี  ๒๗  
เรื่อง     ขอให้ส่งคืนใบเสร็จรับเงิน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(โคกกระหาด) 
เรียน     หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(โคกเพชร) 
.............................................................................................................................................................................................................. 
 

 เรื่องเดิม 

               เมื่อวันท่ี  
          ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอ 

               นางสิราวรรณ  เริกชัย  ได้ด าเนินการจ่ายค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบ
มาพร้อมนี้ ฉะนั้นจึงขออนุมัตสิ่งใช้เงินยืมเงินงบประมาณค่าลงทะเบียนตามสัญญาเงินยืมเงินงบประมาณเลขท่ี    /๒๕๖๐ ลงวันท่ี 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามใบช าระค่าสาธารณูปโภคและบริการของธนาคารกรุงไทย เลขท่ี ๙๙๙๐๑๙ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ จ านวนเงิน ๓,๐๐๐  บาท(-สามพันบาทถ้วน-)  
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

                                                                      (ลงช่ือ)........................................................... 
                                                                                 (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                                                   ผู้อ านวยการกองคลัง 

           ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

   .......................................................................................................................................................................... 
   .......................................................................................................................................................................... 
 

                                                         (ลงช่ือ).................................. 
                                                             (นางสมปอง  ภูอาจดั้น) 
                                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

 
 

   ความเห็นผู้บรหิารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

 
................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................    
 

(ลงช่ือ)........................................... 
(นายส ารวย  บ่อไทย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

 



 
 
 

 
 

 



                                          บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)    

ที่                     วันที่  ๑๘  พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 

เร่ือง     ขออนุมัติส่งใช้เงินยืมเงินงบประมาณ 

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

 เรื่องเดิม 
               ตามสัญญายืมเงินที่   /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางสิราวรรณ  เริกชัย   
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง ได้ยืมเงินงบประมาณ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ 
ประเภทค่าลงทะเบียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ 
          ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอ 
               นางสิราวรรณ  เริกชัย  ได้ด าเนินการจ่ายค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ฉะนั้นจึงขออนุมัตสิ่งใช้เงินยืมเงินงบประมาณค่าลงทะเบียนตามสัญญาเงินยืม
เงินงบประมาณเลขที่    /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามใบช าระค่าสาธารณูปโภคและบริการ
ของธนาคารกรุงไทย เลขท่ี ๙๙๙๐๑๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จ านวนเงิน ๓,๐๐๐  บาท(-สามพัน
บาทถ้วน-)  
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
                                                                      (ลงชื่อ)........................................................... 
                                                                                 (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                                                   ผู้อ านวยการกองคลัง 
           ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
   ............................................................................................................................. ............................................. 
   ............................................................................................................................................... ........................... 
 
                                                         (ลงชื่อ).................................. 
                                                             (นางสมปอง  ภูอาจดั้น) 
                                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 



 
 
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
.................................................................................................................................................................. ............
....................................................................................................................... .............................................    
 

(ลงชื่อ)........................................... 
(นายส ารวย  บ่อไทย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง)    
ที่                     วันที่     มีนาคม  ๒๕๕๙ 
เรื่อง     ขออนุมัติเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคารายถัดไปมาท าสัญญา 
เรียน     หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 เรื่องเดิม 
               ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 
๗ ซึ่งมีผู้เสนอราคาในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จ านวน ๑๑ รายและมีผู้เสนอราคาท่ีได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเม่ือวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  แล้วว่ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาดังนี้ 
              ๑.หจก.ประเสริฐพรรณเจริญ  เสนอราคา ๔๗๕,๐๐๐  บาท ยืนราคา ๖๐ วัน แล้วเสร็จ ๔๕ วัน 
              ๒.หจก.ปารชิาติ ๒๐๐๖        เสนอราคา ๕๔๘,๐๐๐  บาท ยืนราคา ๖๐ วัน แล้วเสร็จ ๔๕ วัน 
              ๓.หจก.ญาณกวีรุง่โรจน์        เสนอราคา ๕๗๖,๐๐๐  บาท ยืนราคา ๖๐ วัน แล้วเสร็จ ๔๕ วัน  
              คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างได้คัดเลือก หจก.ประเสริฐพรรณเจริญเสนอต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกาเพ่ือจะได้ด าเนินการสั่งจ้างต่อไปซึ่ง อบต.ช่อผกาได้มีหนังสือแจ้ง หจก.ประเสริฐ
พรรณเจริญให้เข้ามาท าสัญญาจ้างกับอบต.ช่อผกา ตามหนังสือท่ี บร ๘๐๘๐๒/ว๔๔ ลงวนัที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ และหลักฐานการน าส่งไปรษณีย์ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งเมื่อรับหนังสือแล้วจะต้องมาท า
สัญญากับอบต.ช่อผกาในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ แต่เนื่องจาก หจก.ประเสริฐพรรณเจริญไม่ได้เข้ามาท าสัญญา
จ้างในวันเวลาที่ก าหนด ซึ่งท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาเสียหายได้  
           ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 
             ๑.เอกสารสอบราคาจ้าง เลขท่ี ๑/๒๕๕๙ ข้อ ๖ การท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ 
กับองค์การบริหารส่วนต าบล ภายในวัน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท า
สัญญาโดยใช้หลักประกัน 
             ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๙)พ.ศ.๒๕๕๓ข้อ ๓๕ (๓)วรรคสองในกรณีท่ีผู้เสนอราคาต่ าสุดดังกล่าวไม่
ยอมเข้าท าสัญญาหรือตกลงกับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเวลาที่ก าหนดตามเอกสารสอบราคาให้
คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคารายถัดไปตามล าดับ 
           ข้อเสนอ 
           คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นควรเลือก หจก.ปาริชาติ ๒๐๐๖ เสนอราคา  
๕๔๘,๐๐๐  บาท ยืนราคา ๖๐ วัน แล้วเสร็จ ๔๕ วันซึ่งเปน็ผู้เสนอราคาต่ าสุดรายถัดไปมาท าสัญญากับ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาต่อไป 



 
            จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
            ลงชื่อ..........................................................ประธานกรรมการ 
                          (นายอุดม  ทวีศรี) 
 
           ลงชื่อ............................................................กรรมการ 
                    (นางสาวกิตติยาภา  เหนี่ยวบุปผา) 
 
           ลงชื่อ.............................................................กรรมการ 
                        (นายอุทิศ  หล้าแหล่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
             
 



               
               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ หมวดเงินสะสม ข้อ 
๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ
ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
เรียบร้อยแล้ว 

(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

     ทัง้นี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มสีาธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้
ค านึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 
      องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีรายจ่ายที่จะต้องจ่ายเป็นรายจ่ายประจ า ที่จ าเป็น
จะต้องใช้เงินสะสมในการส ารองจ่ายในกรณีท่ียังไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนฯซึ่งขณะนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้รับจัดสรรงบประมาณฯถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ซีงรายจ่ายที่
จ าเป็นต้องมีเงินสะสมไว้เพ่ือทดรองจ่ายในกรณีที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมีดังนี้ 
      ๑.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     มีรายจ่ายเดือนละประมาณ  ๕๔๘,๑๐๐ บาท 
      ๒.เบี้ยยังชีพผู้พิการ      มีรายจ่ายเดือนละประมาณ   ๒๘๘,๐๐๐ บาท 
      ๓.รายจ่ายหมวดเงินเดือน 
         ๓.๑ เงินเดือนฝ่ายการเมือง   มีรายจ่ายเดือนละประมาณ ๒๕๗,๔๖๐ บาท 
         ๓.๒ เงินเดือนฝ่ายประจ า     มีรายจ่ายเดือนละประมาร  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
      รวมเป็นรายจ่ายโดยประมาณ  ๘๓๖,๑๐๐ บาท ซึ่งรายจ่ายตัวนี้ไม่สามารถจ่ายจากเงิน
รายรับอื่นได้ในกรณีที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณฯจะใช้จ่ายได้จากเงินสะสมเท่านั้น
หากเงินสะสมไม่มีหรือมีไม่พอจ่ายไม่สามารถจ่ายจากเงินประเภทอ่ืนได้เลย  ฉะนั้นองค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกาจะต้องมีการกันเงินไว้เพ่ือเป็นรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น อย่างน้อย ๓ 
เดือนเป็นเงิน ๒,๕๐๘,๓๐๐ (-สองล้านห้าแสนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน-)     
    ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ า
และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และ
เสถียรภาพในระยะยาวขององค์การบริหารส่วนต าบล 



กรณีการใช้จ่ายเงินจากเงินส ารองเงินสะสมในกรณีมียอดเงินสะสมเกินกว่าร้อยละ 
๒๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บ
รักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๗ 
วรรคสาม ในกรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ
ยี่สิบห้ายอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙(๑) นั้น  ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา มีเงินทุน
ส ารองเงินสะสมเป็นเงิน ๑๓,๐๒๔,๔๓๗.๐๔ บาทซึ่งรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ประมาณการไว้ ๒๗,๐๐๖,๐๐๐ บาท ร้อยละยี่สิบห้าของเงินงบประมาณเป็นเงิน ๖,๗๕๑,๕๐๐ 
บาทยอดที่จะใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้คือวงเงิน ๖,๒๗๒,๙๓๗.๐๔ บาท(ส่วนที่เกิน ร้อย
ละ ๒๕ ต้องน าเสนอสภาอนุมัติค านวณจาก (๑๓,๐๒๔,๔๓๗.๐๔-๖,๗๕๑,๕๐๐)  
 

        หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมฯ 
         ๑.การจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้เมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือไม่เพียงพอต่อการ
บริหาร 
          ๒.ทุนส ารองเงินสะสมมียอดสูงกว่าร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส่วนที่
เกินร้อยละ ๒๕ ต้องน าเรื่องเสนอสภาท้องถิ่นเห็นชอบ 
          ๓..การจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้เมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือไม่เพียงพอต่อการ
บริหารคือ การจ่ายภายในร้อยละ ๒๕ ของเงินทุนส ารองเงินสะสมต้องน าเสนอสภาท้องถิ่นแล้ว
ขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
          ขอเสนอ 
           
                     

                            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
                  
                                            (ลงชื่อ)............................................ 
                                                     (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                      ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 
 



 
                                                                                                             
   ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
   ............................................................................................................................. ............................................. 
   ......................................................... .................................................................................................................  
   ............................................................................................................................. ............................................. 
                                             
                                               (ลงชื่อ)................................................... 
                                                         (นางสมปอง  ภูอาจดั้น) 
                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
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(ลงชื่อ)........................................... 
(นายส ารวย  บ่อไทย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)    
ที่                     วันที่     กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
เรื่อง    การจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมในกรณีเกินร้อยละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่าย 
          ประจ าปี ๒๕๕๙ 
เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 เรื่องเดิม 
               ตามรายงานงบแสดงสถานะทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ณ วันที่ 
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ มีเงินสะสม ๑๓,๗๙๒,๔๗๕.๒๖ บาทตามบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได้อนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมจ านวน ๑๐ โครงการเป็นเงินจ านวน ๕,๔๘๙,๐๐๐ บาท เหลือเงินสะสมที่ใช้ได้จ านวน 
๘,๓๐๓,๔๗๕.๒๖ บาท แต่ก็ยังไม่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมาได้ครบตาม
ความต้องการ คณะผู้บริหารจึงได้ด าเนินการเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาเพ่ือจ่ายขาดเงินสะสม
จ านวน ๘,๓๐๓,๔๗๕.๒๖ บาทเพ่ือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในส่วนที่เหลือให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีเพ่ิมพูนรายได้ให้กับประชาชนเนื่องจากสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนถ่ายผลิตผลทางการ
เกษตร นั้น 
         กฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
         ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ 
         ๒.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๓๑๖๑ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         ๓.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๑๕๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         ๔.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๐๒๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ๕.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/๗๔๒๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๓ เรื่อง หารือการ
จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
        ๖.หนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๓๗.๕/๑๒๐๔๑ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง   หารือการจ่าย
เงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
 
           
   



           ข้อเสนอ 
 
                องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกามีเงินสะสมคงเหลือ  ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ จ านวน 
๘,๓๐๓,๔๗๕.๒๖ บาทและเงินส ารองเงินทุนเงินสะสมจ านวน ๑๓,๐๒๔,๔๓๗.๐๔ บาท 
                ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ หมวดเงินสะสม ข้อ 
๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่
จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเรียบร้อยแล้ว 
(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป 
     ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 
      องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีรายจ่ายที่จะต้องจ่ายเป็นรายจ่ายประจ า ที่จ าเป็นจะต้องใช้เงินสะสม
ในการส ารองจ่ายในกรณีท่ียังไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนฯซึ่งขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้รับ
จัดสรรงบประมาณฯถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ซีงรายจ่ายที่จ าเป็นต้องมีเงินสะสมไว้เพ่ือทดรองจ่ายในกรณีที่ยัง
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมีดังนี้ 
      ๑.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     มีรายจ่ายเดือนละประมาณ  ๕๔๘,๑๐๐ บาท 
      ๒.เบี้ยยังชีพผู้พิการ      มีรายจ่ายเดือนละประมาณ   ๒๘๘,๐๐๐ บาท 
      รวมเป็นรายจ่ายโดยประมาณ  ๘๓๖,๑๐๐ บาท ซึ่งรายจ่ายตัวนี้ไม่สามารถจ่ายจากเงินรายรับอื่นได้ใน
กรณีท่ียังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณฯจะใช้จ่ายได้จากเงินสะสมเท่านั้นหากเงินสะสมไม่มีหรือมีไม่พอ
จ่ายไม่สามารถจ่ายจากเงินประเภทอ่ืนได้เลย  ฉะนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาจะต้องมีการกันเงินไว้
เพ่ือเป็นรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น อย่างน้อย ๓ เดือนเป็นเงิน ๒,๕๐๘,๓๐๐ (-สองล้านห้าแสนแปดพันสามร้อย
บาทถ้วน-)     
    ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาวของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
กรณีการใช้จ่ายเงินจากเงินส ารองเงินสะสมในกรณีมียอดเงินสะสมเกินกว่าร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีนั้น  



        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน การ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๗ วรรคสาม ในกรณีที่ปีใด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละยี่สิบห้ายอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙(๑) นั้น  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา มีเงินทุนส ารองเงินสะสมเป็นเงิน ๑๓,๐๒๔,๔๓๗.๐๔ บาทซึ่งรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประมาณการไว้ ๒๗,๐๐๖,๐๐๐ บาท ร้อยละยี่สิบห้าของเงินงบประมาณเป็นเงิน 
๖,๗๕๑,๕๐๐ บาทยอดที่จะใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้คือวงเงิน ๖,๒๗๒,๙๓๗.๐๔ บาท(ส่วนที่เกิน ร้อย
ละ ๒๕ ต้องน าเสนอสภาอนุมัติค านวณจาก (๑๓,๐๒๔,๔๓๗.๐๔-๖,๗๕๑,๕๐๐)  

 
        หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมฯ 
         ๑.การจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้เมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือไม่เพียงพอต่อการบริหาร 
          ๒.ทุนส ารองเงินสะสมมียอดสูงกว่าร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส่วนที่เกินร้อยละ 
๒๕ ต้องน าเรื่องเสนอสภาท้องถิ่นเห็นชอบ 
          ๓..การจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้เมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือไม่เพียงพอต่อการบริหารคือ การ
จ่ายภายในร้อยละ ๒๕ ของเงินทุนส ารองเงินสะสมต้องน าเสนอสภาท้องถิ่นแล้วขอความเห็นชอบต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
                     

                            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
                  

                                            (ลงชื่อ)............................................ 
                                                     (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                      ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             



   ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
   ............................................................................................................................. ............................................. 
   ............................................................................................................................. ............................................. 
   .................................................................................................................................................................. ........ 

                                             
                                               (ลงชื่อ)................................................... 

                                                         (นางสมปอง  ภูอาจดั้น) 
                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

 
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
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(ลงชื่อ)........................................... 
(นายส ารวย  บ่อไทย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 



                                          บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(ส่วนการคลัง)    

ที่                     วันที่   ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 

เร่ือง    ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

 เรื่องเดิม 
   
              นางสิราวรรณ เรกิชัย ป้จจุบันด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง ๗) สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล อัตราเงินเดือน ๒๒,๑๗๐ บาท(-สองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-)มีสิทธิ
ได้รับค่าเช่าบ้าน ๓,๐๐๐  บาท(-สามพันบาทถ้วน-) เนื่องจากสัญญาเช่าบ้านพักอาศัยที่ท าไว้กับนางศศิธร มัน
กระโทก บ้านเลขท่ี ๑๖/๑ ถนนหยาดด าริ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๗  นั้น 
 
           ข้อเท็จจริง 
 
                เนื่องจากสัญญาเช่าบ้านพักอาศัยที่ท าไว้กับนางศศิธร มันกระโทก บ้านเลขที่ ๑๖/๑ ถนนหยาด
ด าริ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  นั้น ข้าพเจ้านางสิราวรรณ  
เริกชัย ขออนุมัติต่อสัญญาเช่าบ้านพักต่อจากสัญญาเดิม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๓๖ เดือน อัตราค่าเช่าเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท(-สามพันบาทถ้วน-) 
  
          ข้อกฎหมาย 
 
                  ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ.๒๕๕๖  
                  ๒.หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๑๔/๓๘๘ เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน   
                  
             ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
                    เห็นควรต่อสัญญาบ้านพักอาศัยต่อจากสัญญาเดิม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๓๖ เดือน อัตราค่าเช่าเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท(-สามพันบาทถ้วน-) 
                    



                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
                  
                                            (ลงชื่อ)............................................ 
                                                     (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                      ผู้อ านวยการกองคลัง 
                                                                                                             
   ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
   ......................................................................................................... ................................................................. 
   ............................................................................................................................. ............................................. 
   .......................................................................................................................................... ................................ 
                                             (ลงชื่อ)................................................... 
                                                         (นางสมปอง  ภูอาจดั้น) 
                                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
   ............................................................................................................................................................. ............. 
   .................................................................................................................. ........................................................ 
   ............................................................................................................................. .............................................
   

(ลงชื่อ)........................................... 
(นายส ารวย  บ่อไทย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                          บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(ส่วนการคลัง)    

ที่                     วันที่   ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 

เร่ือง    ชี้แจงการปฎิบัติงานตามข้อสังเกตของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

 เรื่องเดิม 
   
              เนื่องจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์(สตง.)ได้ท าการตรวจสอบงบการเงินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ส าหรับงวดสิ้นปีงบประมาณ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และได้แจ้ง
ผลการตรวจสอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ภายใน ๖๐ วัน ตามนัยมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
           ข้อเท็จจริง 
                
               เบิกเงินทุนการศึกษาให้กับบุคลากรเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
ตามฏีกาที่ ๕๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ จ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ นางสาวพัชรมัย  ศรีผดุง 
ต าแหน่งนักวิชาการคลัง ให้เรียกเงินคืนคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา เนื่องจากการเบิกจ่ายโดยไม่
มีกฏหมายระเบียบข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยให้อ านาจในการเบิกจ่ายได้ 
               ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้ด าเนินการเรียกคืนเงินจากนางสาวพัชรมัย  ศรีผดุง 
ต าแหน่ง นักวิชาการคลัง ได้แล้วจ านวน ๑๔,๐๐๐ บาท(-หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
                ๑.ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๑/๒๕๕๘ เลขที่ ๐๐๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ งวดเดือน ต.ค.
๒๕๕๗ เป็นเงินจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท(-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) 
                ๒.ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๑/๒๕๕๘ เลขที่ ๐๒๓ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๕๗  งวดเดือน พ.ย.๕๗ เป็น
เงินจ านวน ๑,๐๐๐ บาท(-สามพันบาทถ้วน-) 
                ๓.ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ๒/๒๕๕๘ เลขที่ ๐๗๗ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ งวดเดือน ธ.ค.
๕๗,ม.ค.-ก.พ.๕๘ เป็นเงินจ านวน ๓,๐๐๐ บาท(-สามพันบาทถ้วน-) 
 
                รวม ๓ ครั้งเป็นเงินจ านวน ๑๔,๐๐๐ บาท(-หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) 
                                                                                                   /ข้อกฏหมาย 



              ข้อกฎหมาย 
 
                  ๑.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๒๙ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๕๒ เรื่อง ซักซ้อมวิธีการให้ทุนการศึกษาและการตั้งงบประมาณเพ่ือให้ทุกการศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                  ๒.หนังสือที่ว่าการอ าเภอช านิ ที่ บร ๐๐๒๓.๑๑/๑๐๖๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง 
การชะลอการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
             ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
                   ๑.เห็นควรชะลอการเรียกคืนเงินทุนจาก นางสาวพัชรมัย  ศรีผดุง.เนื่องจากผู้ได้รับทุนได้ปฎิบัติ
ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๒๙ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๒  
เรื่อง ซักซ้อมวิธีการให้ทุนการศึกษาและการตั้งงบประมาณเพ่ือให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญา
ตรี ด้วยความสุจริตในการขอทุนและเบิกจ่ายทุนเพ่ือการศึกษาระดับปริญญาโท 
                   ๒.ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้ปฏิบัติตามหนังสือ ที่ว่าการอ าเภอช านิ ที่ บร 
๐๐๒๓.๑๑/๑๐๖๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การชะลอการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยระงับการให้ทุนการศึกษาให้แก่รายใหม่และชะลอการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา
ส าหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาไว้ก่อนจนกว่าปัญหาดังกล่าวจะได้ข้อยุติ 
                     
                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
                                            (ลงชื่อ)............................................... 
                                                      (นางสาวพัชรมัย  ศรีผดุง) 
                                                           นักวิชาการคลัง 
 
                                            (ลงชื่อ)............................................ 
                                                     (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                      ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
                                                                                                             
 
 



   ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
   ............................................................................................................................. ............................................. 
   ............................................................................................................................. ............................................. 
   ..........................................................................................................................................................................  
                                             (ลงชื่อ)................................................... 
                                                         (นางสมปอง  ภูอาจดั้น) 
                                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
   ............................................................... ...........................................................................................................  
   ............................................................................................................................. ............................................. 
   ............................................................................................................................. .............................................
   

(ลงชื่อ)........................................... 
(นายส ารวย  บ่อไทย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(ส่วนการคลัง)    

ที่                     วันที่   ๑๔   ตุลาคม   ๒๕๕๗ 

เร่ือง    ชี้แจงการปฎิบัติงานตามข้อสังเกตของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

 เรื่องเดิม 
   
              เนื่องจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์(สตง.)ได้ท าการตรวจสอบงบการเงินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ส าหรับงวดสิ้นปีงบประมาณ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และได้แจ้ง
ผลการตรวจสอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ภายใน ๖๐ วัน ตามนัยมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
           ข้อเท็จจริง 
               รายจ่าย 
 
               เบิกเงินทุนการศึกษาให้กับบุคลากรเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
ตามฏีกาที่ ๕๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ จ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ นางสาวพัชรมัย  ศรีผดุง 
ต าแหน่งนักวิชาการคลัง ให้เรียกเงินคืนคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา เนื่องจากการเบิกจ่ายโดยไม่
มีกฏหมายระเบียบข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยให้อ านาจในการเบิกจ่ายได้ 
 
              ข้อกฎหมาย 
 
                 ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๖๗ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันแต่เฉพาะที่มีกฏหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ อนึ่ง กระทรวงมหาดไทยได้หารือเรื่องดังกล่าวไปยังส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาข้อหารือแล้ว โดยมีความเห็นตามบันทึกส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ ๑๔๐๑/๒๕๕๖  สรุปความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มี
กฏหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันไม่มีบทบัญญัติที่ก าหนดให้ทุนการศึกษาเป็นรายจ่ายของ



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่อาจจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือการดังกล่าวได้ 
 
 
 
             ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
                   เห็นควร เรียกเงินคืนคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนางสาวพัชรมัย  ศรีผดุง ซึ่งได้เบิก
เงินทุนการศึกษาเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามฏีกาที่ ๕๔/๒๕๕๖ ลง
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ จ านวน  ๓๐,๐๐๐ บาท ในการนี้ นางสาวพัชรมัย  ศรีผดุง ได้ด าเนินการส่งคืน
เงินทุนคืนคลังงวดแรก วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๑/๒๕๕๘ เลขท่ี ๐๐๕ จ านวนเงิน 
๑๐,๐๐๐ บาท(-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) และนางสาวพัชรมัย  ศรีผดุง จะด าเนินการส่งเงินคืนคลังในส่วนที่เหลือ
จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-)ในเร็ววัน และจะรายงานผลการด าเนินการให้ทราบต่อไป 
                     
              จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
                                            (ลงชื่อ)............................................... 
                                                      (นางสาวพัชรมัย  ศรีผดุง) 
                                                           นักวิชาการคลัง 
 
                                            (ลงชื่อ)............................................ 
                                                     (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                      ผู้อ านวยการกองคลัง 
                                                                                                             
   ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
   ..................................................................................................................................... ..................................... 
   .......................................................................................... ................................................................................ 
   ............................................................................................................................. ............................................. 
                                             (ลงชื่อ)................................................... 
                                                         (นางสมปอง  ภูอาจดั้น) 
                                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 



   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
   ............................................................................................................................. ............................................. 
   ............................................................................................................................................. ............................. 
   .................................................................................................. ........................................................................
   

(ลงชื่อ)........................................... 
(นายส ารวย  บ่อไทย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา (ส่วนการคลัง)   

ที่                   วันที่   ๒๒   กันยายน   ๒๕๕๗ 

เร่ือง    ชี้แจงการปฎิบัติงานตามข้อสังเกตของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

 เรื่องเดิม 
   
              เนื่องจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์(สตง.)ได้ท าการตรวจสอบงบการเงินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ส าหรับงวดสิ้นปีงบประมาณ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และได้แจ้ง
ผลการตรวจสอบให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ภายใน ๖๐ วัน ตามนัยมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
           ข้อเท็จจริง 
               การบริหารพัสดุ 
               องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาไม่ได้ส่งแผนการปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการ
กระจายเสียงไร้สาย จ านวน ๘๕๐,๐๐๐ บาท โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสพัสติกคอนกรีต(Asphaltic 
concrete) สายบ้านหนองตาเปล่งบ้านโคกกระหาด จ านวน ๑,๙๙๕,๐๐๐ บาท โครงการก่อสร้างถนนผิวทาง
ลาดยางสายบ้านช่อผกา-บ้านโนนน้ าอ้อม จ านวน ๑,๒๒๔,๐๐๐ บาทให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
บุรีรัมย์ แต่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่๙) พ.ศ.๒๕๕๓ และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-gp ครบ
ทุกขั้นตอน 
             ข้อกฎหมาย 
 
              ตามประกาศ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(คตง.)เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๔ หากมีครุภัณฑ์หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเดียวกันและมีความต้องการใช้ใน
ระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน รวมกันเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส าหรับครุภัณฑ์และเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐๐ 
บาทข้ึนไปส าหรับทิ่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก็ให้จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดซื้อจัดจ้างในครั้งเดียวกัน 
 
                                                                                                     ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา/ 



 
              ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
               พนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุจะปฏิบัติงานตามประกาศ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(คตง.)
เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๔ หากมีครุภัณฑ์หรือที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มี 
ลักษณะเดียวกันและมีความต้องการใช้ในระยะเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน รวมกันเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ส าหรับครุภัณฑ์และเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐๐ บาทข้ึนไปส าหรับทิ่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก็ให้จัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดซื้อจัดจ้างในครั้งเดียวกัน อย่างเคร่งครัด และด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อสังเกต
ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ (สตง.) 
 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
                                            (ลงชื่อ)............................................ 
                                                    (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                      ผู้อ านวยการกองคลัง 
                                                                                                             
   ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
   ............................................................................................................................. ............................................. 
   ...................................................................................................................................................................... .... 
   ........................................................................................................................... ............................................... 
                                             (ลงชื่อ)................................................... 
                                                         (นางสมปอง  ภูอาจดั้น) 
                                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
   ............................................................................................................................. ............................................. 
   ............................................................................................................................. ............................................. 
   ..........................................................................................................................................................................
   

(ลงชื่อ)........................................... 
(นายส ารวย  บ่อไทย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา         



                                           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา    

ที่  บร ๘๐๘๐๑/    วันที่   ๑๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 

เร่ือง    ชี้แจงการปฎิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ 

เรียน   ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 ด้านรายรับ  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
          ๑.๑ อบต.ได้จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน(ผ.ท.๔)ทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี(ผ.ท.๕)รายละเอียดผู้ช าระภาษี
(ก.ค.๑)และราคามาตรฐานกลางต่อตารางเมตรหรือไม่เพราะเหตุใดจึงไม่มีให้ตรวจสอบ 
             ตอบ  อบต.ไม่ได้จัดท า ผ.ท.๔,ผ.ท.๕ ,รายละเอียดผู้ช าระภาษี(ก.ค.๑)ไม่ได้จัดท าแต่จะปรับปรุงโดย
จัดท าให้ครบถ้วนเนื่องจากก าลังจัดท าแผนที่ภาษีในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งก าลังเริ่มจากการจัดท าแผนที่
แม่บท 
          ๑.๒ หากมิได้จัดเอกสารดังกล่าวข้างต้น 
             ๑.๒.๑ ทราบได้อย่างไรว่า ผู้ใดมีทรัพย์สินใดบ้าง ต้องช าระภาษีเท่าใด และช าระครบถ้วนทุกราย
หรือไม่ 
             ตอบ ออกไปส ารวจตามหมู่บ้านโดยอาศัยผู้น าหมู่บ้านเป็นผู้แจ้งข้อมูล และออกไปประเมินรายได้
ของผู้ที่เข้าข่ายจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินในแต่ละรายแล้วเอารายได้ในแต่และเดือนมาก าหนดเป็นค่า
รายปีและค านวณค่าภาษีที่ต้องช าระโดยเอาค่ารายปีคูณด้วย๑๒.๕ หารด้วย ๑๐๐ จะได้ภาษีมาแต่ละราย
อบต.ก็จะจัดท าเป็นทะเบียนผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา โดยเจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้จะออกไปจัดเก็บเองจึงท าให้จัดเก็บได้ครบถ้วนทุกราย โดยปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ มาตรา ๘และจะปฎิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมฯที่ มท 0808.3/ว 2417 ลง
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
             ๑.๒.๒ อบต.มีหลักเกณฑ์ วิธีการค านวณค่ารายปีอย่างไร 
              ตอบ ออกไปประเมินรายได้ของผู้ที่เข้าข่ายจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินในแต่ละรายแล้วเอา
รายได้ในแต่และเดือนมาก าหนดเป็นค่ารายปีและค านวณค่าภาษีท่ีต้องช าระโดยเอาค่ารายปีคูณด้วย๑๒.๕ 
หารด้วย ๑๐๐ จะได้ภาษีมาแต่ละรายโดยปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
มาตรา ๘ 
         ๑.๓.อบต.จะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 
               ตอบ อบต.จะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองค่ารายปีมีมติให้ใช้ราคาค่าเช่า
มาตรฐานกลางโดยก าหนดค่าเช่าและราคามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร ตามหนังสือกรมส่งเสริมฯที่ มท 
0808.3/ว 2417 ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 



ให้ถูกต้องต่อไป 
๒.รายรับ ภาษีบ ารุงท้องที่ 
        อบต.ได้จัดให้มีประกาศ เรื่อง ที่ดินที่ได้รับการลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ หรือไม่ 
        ตอบ  อบต.ไม่ได้จัดท าประกาศเรื่องที่ดินที่ได้รับการลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที่ แต่ได้ปฎิบัติ ตาม พ.ร.บ 
พ.ศ.๒๕๐๘ หมวด ๓ การลดหย่อนและยกเว้นหรือลดภาษีบ ารุงท้องที่ มาตรา ๒๒ (๑)ถ้าเป็นที่ดินนอกเขต
เทศบาลให้ลดหย่อนได้ไม่เกินห้าไร่แต่จะน้อยกว่า ๓ ไร่ไม่ได้ ทั้งนี้ตามที่ก าหนดในข้อบัญญัติจังหวัด หรือบังคับ
ต าบลแล้วแต่กรณี ต่อไปองค์การบริหารส่วนต าบลจะท าประกาศเรื่องที่ดินที่ได้รับการลดหย่อนภาษีบ ารุง
ท้องที่ให้ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีทุกราย 
 
๓.จากการตรวจสอบผู้ช าระภาษีป้ายปรากฏว่าจ านวน ๓ ราย ใช้ใบเสร็จภาษีโรงเรือนและที่ดินในการรับช าระ
ภาษีป้าย 
        ตอบ เนื่องจากมีผู้เสียภาษีจ านวนน้อยราย จึงเป็นการสิ้นเปลืองหากสั่งซื้อใบเสร็จเฉพาะจึงได้ออก
ใบเสร็จรับเงินรวมกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน แต่จะปรับปรุงแก้ไขโดยปฎิบัติให้ถูกต้องโดยจะออกใบเสร็จภาษี
ป้ายโดยใช้ใบเสร็จรับเงินเบ็ดเตร็ดทั่วไป 
 
๔.จากการตรวจนับใบเสร็จทั่วไป พบว่ามีรายได้ค่าเช่าจักรเย็บผ้า 
         ๔.๑ จักรเย็บผ้าเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร 
               ตอบ จักรเย็บผ้าเป็นกรรมสิทธิ์ของ อบต.ช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
         ๔.๒ การจัดเก็บค่าเช่าจักรเย็บผ้าดังกล่าว อบต.จัดเก็บตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ หรือ
ข้อก าหนดใด 
               ตอบ ไม่มีระเบียบหรือหนังสือสั่งการใดให้จัดเก็บค่าเช่าจักรเย็บผ้า แต่องค์การบริหารส่วนต าบล
ถือว่าเป็นรายได้เบ็ดเตล็ดอันเกิดจากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดเก็บจะเป็นการจัดเก็บ
เพ่ือบ ารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้นไม่ได้เป็นการแสวงหารายได้แต่อย่างใด 
 
                         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
                                                                                                                 
            
   

(ลงชื่อ)........................................... 
(นายส ารวย  บ่อไทย) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
      



                                           บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานพัสดุ  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา    

ที่  บร ๘๐๘๐๒/    วันที่   ๒๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗ 

เร่ือง    แจ้งปัญหาการปฎิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-gp)ในการประกาศสอบราคาซื้อองค์การ 

          บริหารสว่นต าบลช่อผกา 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

 เรื่องเดิม 
          ๑.)ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ตามหนังสือส านักเลขาธิการ 
                       คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๗๘ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ ก าหนดไว้ว่า 
                   ๑.๑ยกเลิกมติ ครม.เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 
                   ๑.๒ให้สว่นราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลงประกาศจัดซื้อ 
                      จัดจ้างส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาและประกวดราคาด้วยวิธีการ 
                      ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ(WWW.gprocurement.go.th) 
                      และเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
                  ๑.๓ให้หน่วยงานต่างๆปฎิบัติงานในระบบe-gpระยะที๑่ตั้งแต่วันที่๑ เมษายน ๒๕๕๓เป็นต้นไป 
                    ๒.)ตามหนังสือด่วนที่สุดที่กค ๐๔๒๑.๖/ว๑๙๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
                     เรื่อง การเริ่ม ใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-gp)ระ 
                     ที่ ๒ ตั้งแต่วนัที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
  ข้อเท็จจริง 
                      
                      ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ข้อ ๑๐ เรื่อง การทบทวนระบบบริหาร
จัดการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและจัดสรรสิทธิพื้นที่จ าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอาหาร
เสริม(นม)โรงเรียนมีสาระส าคัญว่าให้หน่วยงานซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพ่ือจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
โรงเรียนจัดซื้อจาก อ.ส.ค.โดยกรณีพิเศษหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งวิธีการท านองเดียวกันได้ตามนัยระเบียบว่า
ด้วยการพัสดุที่หน่วยงานนั้น ๆ ถือปฎิบัติทั้งนี้ให้ อ.ส.ค.ได้รับสิทธิพิเศษไม่เกินสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๕๖ แต่
เนื่องจากหนังสือท่ีได้รับเป็นหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ด่วนที่สุด ที่ บร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๔๒๙๘ 
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนต าบลรับทราบเกือบปลายเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งในการนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาด าเนินการท าสัญญาผูกพันกับ อ.ส.ค.แล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
แล้วจึงท าหนังสือขอยกเลิกข้อผูกพันกับ อ.ส.ค.ให้มีผลแค่เดือน มกราคม ๒๕๕๗ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึง
เดือน มีนาคม ๒๕๕๗  จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โดยวิธีตกลงราคาส าหรับอาหารเสริม(นม)ปิดภาคเรียนที่ ๒/

http://www.gprocurement.go.th/


๒๕๕๖ จ านวน ๔๕ วัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องด าเนินการโดยวิธีสอบราคาซื้อโดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่๙)พ.ศ.๒๕๕๓และหนังสือ
ด่วนที่สุดที่กค ๐๔๒๑.๖/ว๑๙๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เรื่อง การเริ่ม ใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-gp)ระยะที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ นั้นองค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อผกาก็ได้ปฎิบัติตามหนังสือสั่งการฉบับนี้มาโดยตลอดแต่เมื่อเกิดปัญหาความไม่สงบของบ้านเมือง 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาไม่สามารถลงประกาศในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-gp)ได้แม้จะพยาม
ลงในการปฎิบัติงานระบบ e-gp ส ารองเฉพาะกิจแล้วก็ตามก็ไม่สามารถลงประกาศสอบราคาจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม)ได้เนื่องจากเข้าระบบไม่ได้เลยในวันที่จัดท าประกาศในวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
  
                                                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(กองคลัง)    
ที่                     วันที่  ๒๗  
เรื่อง     ขอให้ส่งคืนใบเสร็จรับเงิน ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(โคกกระหาด) 
เรียน     หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา(โคกเพชร) 
...................................................................................................................................................................
........................................... 
 
 เรื่องเดิม 
               เมื่อวันที่  
          ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอ 
               นางสิราวรรณ  เริกชัย  ได้ด าเนินการจ่ายค่าลงทะเบียนโดยการโอนเงินผ่านธนาคารเรียบร้อย
แล้วตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ฉะนั้นจึงขออนุมัติส่งใช้เงินยืมเงินงบประมาณค่าลงทะเบียนตามสัญญา
เงินยืมเงินงบประมาณเลขที่    /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตามใบช าระค่าสาธารณูปโภคและ
บริการของธนาคารกรุงไทย เลขที่ ๙๙๙๐๑๙ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จ านวนเงิน ๓,๐๐๐  บาท(-
สามพันบาทถ้วน-)  
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
                                                                      (ลงช่ือ)........................................................... 
                                                                                 (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                                                   ผู้อ านวยการกองคลัง 
           ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 



   
...................................................................................................................................................................
....... 
   
...................................................................................................................................................................
....... 
 
                                                         (ลงชื่อ).................................. 
                                                             (นางสมปอง  ภูอาจดั้น) 
                                           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
   ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............    
 
(ลงช่ือ)........................................... 
          (นายส ารวย  บ่อไทย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
                                                                                       
         ข้อเสนอแนะ 
                 ข้าพเจ้านางสิราวรรณ  เริกชัย  ต าแหน่ง  นักบริหารงานการคลัง(หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)จึงขอ
เรียนท่านผู้บริหารให้ทราบถึงปัญหาในการไม่สามารถปฎิบัติงานในระบบ e-gp ได้เลยเนื่องจากเข้าระบบไม่ได้
เกิดจากระบบอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนต าบลและสาเหตุอันเนื่องมาจากเหตุความไม่สงบทาง
การเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้หากองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศงานสอบราคาจ้าง โดยปฎิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขถึง(ฉบับที่ 
๙ )พ.ศ.๒๕๕๓ และตามหนังสือสั่งการทุกฉบับที่เก่ียวข้องส่วนการคลัง งานพัสดุ ขอเรียนผู้บริหารว่าแม้
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาไม่สามารถลงประกาศสอบราคาซื้อในระบบ e-gp ได้ก็ตามแต่ก็สามารถลง
ประกาศในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา และส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การประกาศสอบราคา
ซื้อไปเพ่ือเผยแพร่ประกาศสอบราคาซื้อขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด



จ้างอ าเภอช านิ,ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ แต่กรณีดังกล่าวก็อาจเกิดปัญหาการร้องเรียนจากผู้มีอาชีพขาย
อาหารเสริม(นม)ว่าเกิดความไม่โปร่งใสและไม่ปฎิบัติตามหนังสือสั่งการได้ 
                 เห็นควรแจ้งเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติให้ส่วนการคลัง งานพัสดุองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่อผกาด าเนินการประกาศสอบราคาซื้อต่อไปได้โดยไม่ต้องเข้าระบบ e-gp แต่ปฎิบัติตามระเบียบฯและหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องทุกฉบับหรือจะพิจารณาอนุมัติให้รอเข้าระบบ e-gp ได้ก่อนจึงจะด าเนินการประกาศสอบ
ราคาซื้อเพ่ือลดปัญหาการร้องเรียนจากผู้มีอาชีพขายอาหารเสริม(นม)ว่าพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปฎิบัติหน้าที่ด้วยความไม่โปร่งใสและไม่ปฎิบัติตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการ 
                         
 
                         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
                                                                                                                 
                                                                                     ………………………………………………....................... 
                                                                   (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                         นักบริหารงานการคลัง(หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
             
 ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................ ........                                                                                                                                                                                   
   
         (ลงชื่อ………………………………..                
               (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)             
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา                                                           
 

ความเห็นผู้บริหาร 
พิจารณาแล้วเห็นควร 
 (   )อนุมัติ.................................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................................ 
      ............................................................................................................................................................ 
 (    )ไม่อนุมัติเพราะ................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................ 
      ............................................................................................................................................................                                                                                                                                          
   
        (ลงชื่อ)........................................... 



                           (นายส ารวย  บ่อไทย) 
                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา                                           

                                          บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานพัสดุ  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา    

ที่  บร ๘๐๘๐๒/    วันที่   ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗ 

เร่ือง    แจ้งปัญหาการปฎิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-gp)ในการประกาศสอบราคาจ้างองค์การ 

          บริหารสว่นต าบลช่อผกา 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

 เรื่องเดิม 
          ๑.)ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ตามหนังสือส านักเลขาธิการ 
                       คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๗๘ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ ก าหนดไว้ว่า 
                    ๑.ยกเลิกมติ ครม.เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 
                    ๒.ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลงประกาศจัดซื้อ 
                      จัดจ้างส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาและประกวดราคาด้วยวิธีการ 
                      ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ(WWW.gprocurement.go.th) 
                      และเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
                    ๓.ให้หน่วยงานต่างๆปฎิบัติงานในระบบe-gpระยะที๑่ตั้งแต่วันที่๑ เมษายน ๒๕๕๓เป็นต้นไป 
                    ๒.)ตามหนังสือด่วนที่สุดที่กค ๐๔๒๑.๖/ว๑๙๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
                     เรื่อง การเริ่ม ใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-gp)ระ 
                     ที่ ๒ ตั้งแต่วนัที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
  ข้อเท็จจริง 
                     ตามบันทึกส่วนโยธาเมื่อวันที่.๑๓.เดือน.กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องการขออนุมัติด าเนินการ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๓ โครงการดังนี้ 
                     ๑.โครงการขุดขยายสระบ้านหนองตาเปล่งหมู่ที่ ๖ บ้านหนองตาเปล่ง ต าบลช่อผกา เพ่ือกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูร้อนและเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการขาดน้ า
ในการอุปโภคบริโภค 
                     ๒.โครงการขุดขยายสระบ้านส าโรง หมู่ที่ ๒ บ้านส าโรง ต าบลช่อผกา เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูร้อนและเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการขาดน้ าในการอุปโภค
บริโภค 

http://www.gprocurement.go.th/


                     ๓.โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน ๓๕ ช่อง(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพชร 
หมู่ที๑่เพ่ือความปลอดภัยให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพชรหมู่ที่๑เนื่องจากท่ีตั้งของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอยู่ติดถนนที่มีรถสัญจรไป-มาจ านวนมากและใช้ความเร็วสูงอาจเกิดความสูญเสียต่อชีวิตของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ 
                      ส่วนการคลังจึงได้จัดเตรียมเอกสารที่จะท าการประกาศสอบราคาจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่๙)พ.ศ.๒๕๕๓และหนังสือด่วนที่สุดที่กค ๐๔๒๑.๖/ว๑๙๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๕  เรื่อง การเริ่ม ใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-gp)ระยะที่ ๒ ตั้งแต่
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ นัน้องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก็ได้ปฎิบัติตามหนังสือสั่งการฉบับนี้มาโดย
ตลอดแต่เม่ือเกิดปัญหาความไม่สงบของบ้านเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาไม่สามารถลงประกาศใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-gp)ได้แม้จะพยามลงในการปฎิบัติงานระบบ e-gp ส ารองเฉพาะกิจแล้วก็ตาม
ก็ไม่สามารถลงประกาศสอบราคาจ้างท้ังสองโครงการได้เนื่องจากเข้าระบบไม่ได้เลยในวันที่จัดท าประกาศใน
วันที่  ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
         ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ 
 
              ๑.หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/พิเศษ ๒/๒๕๕๗ ลว.๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 
              ๒.หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/พิเศษ ๑/๒๕๕๗ ลว.๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ 
              ๓.หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๖/ว ๑๓ ลว.๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ 
              ๔.หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๖/ว ๐๐๔๕๔ ลว.๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๗ 
              ๕.หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๖/ว ๑๙๘ ลว.๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
              ๖.หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๖/ว ๑๘๖ ลว.๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
              ๗.หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๖/ว ๗๐ ลว.๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
                                                                                       
         ข้อเสนอแนะ 
                 ข้าพเจ้านางสิราวรรณ  เริกชัย  ต าแหน่ง  นักบริหารงานการคลัง(หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)จึงขอ
เรียนท่านผู้บริหารให้ทราบถึงปัญหาในการไม่สามารถปฎิบัติงานในระบบ e-gp ได้เลยเนื่องจากเข้าระบบไม่ได้
เกิดจากระบบอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนต าบลและสาเหตุอันเนื่องมาจากเหตุความไม่สงบทาง
การเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้หากองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศงานสอบราคาจ้าง โดยปฎิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขถึง(ฉบับที่ 
๙ )พ.ศ.๒๕๕๓ และตามหนังสือสั่งการทุกฉบับที่เก่ียวข้องส่วนการคลัง งานพัสดุ ขอเรียนผู้บริหารว่าแม้
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาไม่สามารถลงประกาศสอบราคาจ้างในระบบ e-gp ได้ก็ตามแต่ก็สามารถลง
ประกาศในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา และส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การประกาศสอบราคา
จ้างไปเพ่ือเผยแพร่ประกาศสอบราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด



จ้างอ าเภอช านิ,ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ แต่กรณีดังกล่าวก็อาจเกิดปัญหาการร้องเรียนจากผู้มีอาชีพรับจ้าง
ว่าเกิดความไม่โปร่งใสและไม่ปฎิบัติตามหนังสือสั่งการได้ 
                 เห็นควรแจ้งเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติให้ส่วนการคลัง งานพัสดุองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่อผกาด าเนินการประกาศสอบราคาจ้างต่อไปได้โดยไม่ต้องเข้าระบบ e-gp แต่ปฎิบัติตามระเบียบฯและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทุกฉบับหรือจะพิจารณาอนุมัติให้รอเข้าระบบ e-gp ได้ก่อนจึงจะด าเนินการประกาศ
สอบราคาจ้างเพ่ือลดปัญหาการร้องเรียนจากผู้มีอาชีพรับจ้างว่าพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล
ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความไม่โปร่งใสและไม่ปฎิบัติตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการ 
                         
                         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
                                                                                                                 
                                                                                     ………………………………………………...................................... 
                                                                   (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                                    หวัหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
               
 ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................                                                                                                                                                                                    
   
         (ลงชื่อ………………………………..                
               (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)             
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา                  
                                               
 
 

ความเห็นผู้บริหาร 
พิจารณาแล้วเห็นควร 
 (   )อนุมัติ.................................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................................ 
      ............................................................................................................................................................ 
 (    )ไม่อนุมัติเพราะ................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................ 
      ............................................................................................................................................................                                                                                                                                          
   
        (ลงชื่อ)........................................... 



                           (นายส ารวย  บ่อไทย) 
                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

                                          บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   งานพัสดุ  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา    

ที่  บร ๘๐๘๐๒/    วันที่   ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗ 

เร่ือง    แจ้งปัญหาการปฎิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-gp)ในการประกาศสอบราคาจ้างองค์การ 

          บริหารสว่นต าบลช่อผกา 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

 เรื่องเดิม 
          ๑.)ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ ตามหนังสือส านักเลขาธิการ 
                       คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๗๘ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ ก าหนดไว้ว่า 
                    ๑.ยกเลิกมติ ครม.เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ 
                    ๒.ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลงประกาศจัดซื้อ 
                      จัดจ้างส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาประกวดราคาและประกวดราคาด้วยวิธีการ 
                      ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ(WWW.gprocurement.go.th) 
                      และเว็ปไซต์ของหน่วยงาน 
                    ๓.ให้หน่วยงานต่างๆปฎิบัติงานในระบบe-gpระยะที๑่ตั้งแต่วันที่๑ เมษายน ๒๕๕๓เป็นต้นไป 
                    ๒.)ตามหนังสือด่วนที่สุดที่กค ๐๔๒๑.๖/ว๑๙๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
                     เรื่อง การเริ่ม ใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-gp)ระ 
                     ที่ ๒ ตั้งแต่วนัที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
  ข้อเท็จจริง 
                     ตามบันทึกส่วนโยธาเมื่อวันที่..๗.เดือน.กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องการขออนุมัติด าเนินการ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ านวน ๒ โครงการดังนี้ 
                     ๑.โครงการขุดขยายสระบ้านหนองม่วงหมู่ที่ ๙ บ้านบุ ต าบลช่อผกา เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูร้อนและเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการขาดน้ าในการอุปโภค
บริโภค 
                       ๒.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองเสม็ดน้อย หมู่ที่ ๓ เพ่ือลดปัญหาฝุ่นและเพ่ือความ
สะดวกในการเดินทางสัญจรไปมาของประชาชนในบ้านหนองเสม็ดน้อยและหมู่บ้านใกล้เคียงกัน 
                      ส่วนการคลังจึงได้จัดเตรียมเอกสารที่จะท าการประกาศสอบราคาจ้างให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ี

http://www.gprocurement.go.th/


แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่๙)พ.ศ.๒๕๕๓และหนังสือด่วนที่สุดที่กค ๐๔๒๑.๖/ว๑๙๘ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๕  เรื่อง การเริ่ม ใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-gp)ระยะที่ ๒ ตั้งแต่
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ นัน้องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก็ได้ปฎิบัติตามหนังสือสั่งการฉบับนี้มาโดย
ตลอดแต่เม่ือเกิดปัญหาความไม่สงบของบ้านเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาไม่สามารถลงประกาศใน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-gp)ได้แม้จะพยามลงในการปฎิบัติงานระบบ e-gp ส ารองเฉพาะกิจแล้วก็ตาม
ก็ไม่สามารถลงประกาศสอบราคาจ้างท้ังสองโครงการได้เนื่องจากเข้าระบบไม่ได้เลยในวันที่จัดท าประกาศใน
วันที่  ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
         ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ 
 
              ๑.หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/พิเศษ ๒/๒๕๕๗ ลว.๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 
              ๒.หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/พิเศษ ๑/๒๕๕๗ ลว.๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ 
              ๓.หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๖/ว ๑๓ ลว.๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ 
              ๔.หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๖/ว ๐๐๔๕๔ ลว.๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๗ 
              ๕.หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๖/ว ๑๙๘ ลว.๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
              ๖.หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๖/ว ๑๘๖ ลว.๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
              ๗.หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๖/ว ๗๐ ลว.๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
                                                                                       
         ข้อเสนอแนะ 
                 ข้าพเจ้านางสิราวรรณ  เริกชัย  ต าแหน่ง  นักบริหารงานการคลัง(หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)จึงขอ
เรียนท่านผู้บริหารให้ทราบถึงปัญหาในการไม่สามารถปฎิบัติงานในระบบ e-gp ได้เลยเนื่องจากเข้าระบบไม่ได้
เกิดจากระบบอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนต าบลและสาเหตุอันเนื่องมาจากเหตุความไม่สงบทาง
การเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้หากองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศงานสอบราคาจ้าง โดยปฎิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขถึง(ฉบับที่ 
๙ )พ.ศ.๒๕๕๓ และตามหนังสือสั่งการทุกฉบับที่เก่ียวข้องส่วนการคลัง งานพัสดุ ขอเรียนผู้บริหารว่าแม้
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาไม่สามารถลงประกาศสอบราคาจ้างในระบบ e-gp ได้ก็ตามแต่ก็สามารถลง
ประกาศในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา และส่งหนังสือประชาสัมพันธ์การประกาศสอบราคา
จ้างไปเพ่ือเผยแพร่ประกาศสอบราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างอ าเภอช านิ,ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ แต่กรณีดังกล่าวก็อาจเกิดปัญหาการร้องเรียนจากผู้มีอาชีพรับจ้าง
ว่าเกิดความไม่โปร่งใสและไม่ปฎิบัติตามหนังสือสั่งการได้ 
                 เห็นควรแจ้งเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติให้ส่วนการคลัง งานพัสดุองค์การบริหารส่วนต าบล
ช่อผกาด าเนินการประกาศสอบราคาจ้างต่อไปได้โดยไม่ต้องเข้าระบบ e-gp แต่ปฎิบัติตามระเบียบฯและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องทุกฉบับหรือจะพิจารณาอนุมัติให้รอเข้าระบบ e-gp ได้ก่อนจึงจะด าเนินการประกาศ



สอบราคาจ้างเพ่ือลดปัญหาการร้องเรียนจากผู้มีอาชีพรับจ้างว่าพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล
ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความไม่โปร่งใสและไม่ปฎิบัติตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการ 
                         
                         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
                                                                                                                 
                                                                                                 ………………………………………………....................... 
                                                                   (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                                    หวัหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
               
 ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
.................................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ...........                                                                                                                                                                                   
   
         (ลงชื่อ………………………………..                
               (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)             
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา                  
                                              
 

ความเห็นผู้บริหาร 
พิจารณาแล้วเห็นควร 
 (   )อนุมัติ.................................................................................................................................................. 
      ............................................................................................................................................................ 
      ............................................................................................................................................................ 
 (    )ไม่อนุมัติเพราะ................................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................................................ 
      ............................................................................................................................................................                                                                                                                                       
  
        (ลงชื่อ)........................................... 
                           (นายส ารวย  บ่อไทย) 
                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
                                  
 



    
 

                                          บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา    

ที่  บร ๘๐๘๐๒/    วันที่   ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๖ 

เร่ือง    ขออนุมัติปรับปรุงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ ๗ (นักบริหารงานการคลัง ๗)และ 

          แต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการกอง ระดับ ๗ ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

 เรื่องเดิม 
  ตามท่ี นางสิราวรรณ เริกชัย ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลังได้เลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง(นักบริหารงานการคลัง๗)สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาอ าเภอช านิ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาที่๓๔/๒๕๕๕ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยให้มีผล
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ตามมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ 
 ข้อเท็จจริง   
  นางสิราวรรณ  เริกชัย ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง(นักบริหารงานการคลัง๗)
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ 
๗ ในสายงานบริหาร(นักบริหารงานการคลัง ๗)มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้อ านวยการกองจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ ๒๔ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะประกาศ
ปรับปรุงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ ๗ (นักบริหารงานการคลัง ๗)และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้อ านวยการกองระดับ ๗ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ให้ท าผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์ในการปฎิบัติหน้าที่
ราชการจนเกิดผลดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหรือแสดงถึงการบริหารพัฒนาการให้บริการสาธารณะที่ดีข้ึน
อย่างเป็นรูปธรรมเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์เพ่ือพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
       ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ 
                        ตามหนังสือที่ บร ๐๐๓๗.๒/ว ๑๑๔๖๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางใน
การปฎิบัติในการด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนาดกลาง(ฉบับที่ ๒)ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และหนังสือส านักงาน ก.อบต.ที่ มท 
๐๘๐๙.๒/ว๓๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การยกเลิกต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับ ๗ กรณีผู้



ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับ ๗ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลประกาศปรับปรุงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ ๗ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้อ านวยการกองระดับ ๗ ได้เมื่อผู้นั้นด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับ ๗ ในสายงานนั้นไม่น้อยกว่า ๒ 
ปี และจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อ านวยการกองระดับ ๗ ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจะต้องจัดท าผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์ในการปฎิบัติหน้าที่ราชการจนเกิดผลดีต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
                                                                                       /.ข้อเสนอแนะ 
                                                     -๒- 
                ข้อเสนอแนะ 
                 ข้าพเจ้านางสิราวรรณ  เริกชัย  ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง(นักบริหารงานการคลัง )ระดับ ๗
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนในการปรับปรุงต าแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง)ระดับ ๗ 
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการกอง ระดับ ๗ จึงขออนุมัติเพ่ือปรับปรุงต าแหน่งหัวหน้าส่วนการ
คลัง ระดับ ๗ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการกอง ระดับ ๗ ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยท าผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์ในการปฎิบัติหน้าที่ราชการจนเกิดผลดีต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาเห็นชอบผลงานต่อไป 
                         
                         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
                                                                                                                 
                                                                                     ………………………………………………....................... 
                                                                   (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                 หัวหน้าสว่นการคลัง(นักบริหารงานคลัง ระดับ ๗)  
             
 ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................                                                                                                                                                                                   
   
(ลงชื่อ) …………………….                
               (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)             
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา                  
                                               
 
 

ความเห็นผู้บริหาร 
พิจารณาแล้วเห็นควร 



 (   )อนุมัติ(   )ไม่อนุมัติเพราะ...................                                                                                                                                          
   
        (ลงชื่อ)........................................... 
                           (นายส ารวย  บ่อไทย) 
                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 



 

                                          บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา   (ส่วนการคลัง) 

ที่      วันที่       มกราคม    ๒๕๕๖ 

เร่ือง    การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

 เรื่องเดิม 
  เนื่องจากวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นวันแรกของการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนต าบลโดยส่วนการคลัง งานพัสดุ ได้ด าเนินการท าสัญญาเพ่ือจัดซื้ออาหารเสริม
(นม)กับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษตาม
สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑/๒๕๕๗  โดยจัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ตั้งแต่วันที่ ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๗๔,๑๐๐ ถุง ๆ ละ ๖.๓๗ บาท เป็นเงิน 
๔๗๒,๐๑๗ บาท จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอซที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ชว่งปิดภาคเรียนจ านวน ๔๕ วนั 
จ านวน ๓๓,๓๔๕ กลอ่ง ๆ ละ ๗.๖๑ บาท เป็นเงิน ๒๕๓,๗๕๕.๔๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๕,๗๗๒.๔๕ 
บาท ซี่งจัดซื้อให้กับโรงเรียนทั้ง ๔ โรงเรียน และสัญญาซื้อขายเลขท่ี ๒/๒๕๕๗ โดยจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
พาสเจอร์ไรส์ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๒๗ มนีาคม ๒๕๕๗ จ านวน 
๙,๔๐๐ ถุง ๆ ละ ๖.๓๗ บาท เป็นเงิน ๕๙,๘๗๘ บาท จดัซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอซที ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซ ี
ช่วงปิดภาคเรียนจ านวน ๔๕ วัน จ านวน ๔,๒๓๐ กล่อง ๆ ละ ๗.๖๑ บาท เป็นเงิน ๓๒,๑๙๐.๓๐ บาท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๕,๗๗๒.๔๕ บาท ซี่งจัดซื้อให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกระหาด หมู่ที่ ๕ และศูนย์
พัฒนาเด็กบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑ 
  
 ข้อเท็จจริง   
  ด้วยหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๔๒๙๘ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
เรื่องการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ
ไทย(อ.ส.ค.)ได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและจัดสรรสิทธ
พ้ืนที่การจ าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอ านาจจาก อ.ส.ค.ส าหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ เพ่ือไป
ด าเนินการท าสัญญาซื้อขายโดยวิธีกรณีพิเศษกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ข้อที่ ๑๐ เรื่อง การทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียน มีสาระส าคัญว่า ให้ทุก
หน่วยงานซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนจัดซื้อจาก อ.ส.ค.โดยวิธีกรณี
พิเศษหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีวิธีการท านองเดียวกันได้ ตามนัยระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานนั้น ๆ 



ถือปฎิบัติทั้งนี้ ให้ อ.ส.ค.ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวไม่เกินสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๖ นั้น จังหวัดบุรีรัมย์แจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ ตามระเบียบ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อนจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โดยวิธีกรณีพิเศษจาก อ.ส.ค.  
       ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ 
 
                       ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๙)พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๔ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การ
ซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
                       ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๙)พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๖ การซื้อหรือการจ้างตามข้อ ๑๓ หรือ ข้อ ๑๔ 
ถ้าผู้สั่งซื้อหรือสั่งจ้างเห็นสมควรจะสั่งให้กระท าโดยวิธีก าหนดไว้ส าหรับวงเงินที่สูงกว่าก าหนดไว้ส าหรับวงเงินที่
สูงกว่าก็ได้ 
                       การแบ่งซ้ือหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในคราวเดียวกันเพื่อให้วงเงินต่ ากว่าที่
ก าหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใดเพ่ือให้อ านาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไป จะกระท ามิได้ เว้นแต่การแบ่งซื้อแบ่งจ้างวัสดุที่
ง่ายต่อการเน่าเสียหรือโดยสภาพไม่อาจด าเนินการซื้อหรือจ้างในคราวเดียวกันทั้งจ านวน                       
                             ข้อเสนอแนะ  
                        ส่วนการคลังพิจารณาแล้วขอเสนอผู้บริหารพิจารณาดังนี้ 
                        ๑.ให้สัญญาที่ ๑/๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้เพียงแค่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖  
                        ๒.ให้สัญญาที่ ๒/๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้เพียงแค่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ 
                        ๓.พิจารณาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โดยวิธีตกลงราคาซื้อกับผู้ที่เสนอราคาซึ่งให้ราคาท่ีดีและ
เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาและ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๙)พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๖ การซื้อหรือ
การจ้างตามข้อ ๑๓ หรือ ข้อ ๑๔ ถ้าผู้สั่งซื้อหรือสั่งจ้างเห็นสมควรจะสั่งให้กระท าโดยวิธีก าหนดไว้ส าหรับ
วงเงินที่สูงกว่าก าหนดไว้ส าหรับวงเงินที่สูงกว่าก็ได้และข้อ ๑๖ วรรคสอง  การแบ่งซ้ือหรือแบ่งจ้างโดยลด
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในคราวเดียวกันเพ่ือให้วงเงินต่ ากว่าที่ก าหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใดเพ่ือให้อ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง
เปลี่ยนไป จะกระท ามิได้ เว้นแต่การแบ่งซื้อแบ่งจ้างวัสดุที่ง่ายต่อการเน่าเสียหรือโดยสภาพไม่อาจด าเนินการ
ซื้อหรือจ้างในคราวเดียวกันทั้งจ านวน 
เห็นควรด าเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ส าหรับโรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โคกกระหาด หมู่ที่ ๕ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑ (โรงเรียน 741+ศูนย์เด็กฯ 94 )ดังนี้  
 
                         - งวดที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
                           ๘๓๕ ถุง ๆ ละ ๖.๓๗ บาท  ๒๐ วันท าการ เป็นเงิน ๑๐๖,๓๗๙ บาท 



                         -  งวดที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๗  
                           ๘๓๕ ถุง ๆ ละ ๖.๓๗ บาท  ๑๙ วันท าการ เป็นเงิน ๑๐๑,๐๖๐.๐๕ บาท 
                        ๔.ด าเนินการประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอซที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ส าหรับช่วง 
ปิดเทอม ๒/๒๕๕๖  จ านวน ๓๗,๕๗๕ กล่อง ๆ ละ ๗.๖๑ บาท วงเงิน ๒๘๕,๙๔๕.๗๕ บาท  
 
                         จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณา 
                                                                                                                 
                                                                                     ……………………………………………….ผู้ขออนุมัติ 
                                                              (นางสริาวรรณ  เริกชัย) 
                                                                หวัหน้าส่วนการคลัง               
 ความเห็น 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................                                                                                                                                                                                    
   
(ลงชื่อ) …………………….                
               (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)             
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา                  
                                               
 
 

ความเห็นผู้บริหาร 
 
 (   )อนุมัติ(   )ไม่อนุมัติเพราะ...................                                                                                                                                          
   
        (ลงชื่อ)........................................... 
                           (นายส ารวย  บ่อไทย) 
                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา   (ส่วนการคลัง) 

ที่      วันที่   6  กุมภาพันธ์  2557 

เร่ือง    ขอแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

 เรื่องเดิม 
  ด้วยการด าเนินการด้านโครงการของอบต.ทุกโครงการที่จะต้องมีการด าเนินการสอบราคาซื้อ 
สอบราคาจ้าง จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางเพ่ือท าหน้าที่ก าหนดราคากลางที่จะใช้ใน
งานสอบราคานั้นโดยจะต้องอาศัยประกาศของทะเบียนพาณิชย์จังหวัดและหลักเกณฑ์ในการค านวณราคาจาก
ผู้ช านาญการซึ่งจะต้องเป็นส่วนโยธาซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา  ซึ่งมีกันอยู่ 2 คน ไม่
สามารถตั้งเป็นรูปแบบคณะกรรมการได้ 
 
 ข้อเท็จจริง  
  
  ส่วนการคลังงานพัสดุ จะต้องด าเนินการแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการจัดหาพัสดุซึ่งจะต้องระบุ
คณะกรรมการก าหนดราคากลางในแต่ละโครงการไว้ในค าสั่งด้วย แต่เนื่องจากพนักงานส่วนต าบลช่อผกามี
เพียง 13 คน เมื่อมาแต่งตั้งเป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ก็จะต้องมีการ
หมุนเวียนสลับกันไป แต่จากที่ผ่านมาปีงบประมาณ 2556 คณะกรรมการก าหนดราคากลางจะมีแค่ 3 คน 1.
นายอุดม  ทวีศรี   ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา  2.นายชาญลิตร 
อนัคทัศน์  ต าแหน่ง รองปลัดอบต.  3.นางสิราวรรณ  เริกชัย  ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง 
สืบเนื่องจากการเข้าตรวจงานของ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ เพราะในจ านวน 3 คนที่
เป็นกรรมการมีคนที่มีความรู้ด้านการค านวณราคากลาง เพียงคนเดียวคือนายอุดม  ทวีศรี ซึ่งมีการปฎิบัติงาน
ด้านนี้โดยตรง เมื่อเกิดความผิดพลาดจากการค านวณราคากลางกรรมการอีกสองคนต้องรับผิดด้วยแม้จะไม่มี
ความรู้ด้านนี้เลยก็ตาม อย่างกรณีท่ีผ่านมา นายชาญลิตร อนัคทัศน์ เป็นกรรมการก าหนดราคากลาง และ
ประธานกรรมการตรวจงานจ้างเมื่อเกิดความผิดพลาดจะต้องถูกลงโทษสองกรณี คือ คณะกรรมการก าหนด
ราคากลาง,ประธานกรรมการตรวจงานจ้าง 
 
       ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ 
 



                       1.หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 
หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ 
                       2.มติ ครม.13 มีนาคม 2555  
 
 
 
      ข้อเสนอแนะ     ส่วนการคลังพิจารณาแล้วเห็นควรแจ้งให้ผู้บริหารพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็น
คณะกรรมการก าหนดราคากลางสลับกันไปตามความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงานส่วนต าบลทุกคนแต่
จะต้องมีบุคคลดังต่อไปนี้ด้วยทุกครั้งเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการก่อสร้างเป็นอย่างดี 
                           1.นายอุดม  ทวีศรี      ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา 
                           2.นายอุทิศ  หล้าแหล่ง  ต าแหน่ง นายช่างโยธา 
                                                                                                                            
                                                                                     …………………………………………………………………..ผู้ขออนุมัติ 
                                                              (นางสริาวรรณ  เริกชัย) 
                                                                หัวหน้าส่วนการคลัง                                               
 
 

ความเห็นผู้บริหาร 
 
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
   
        (ลงชื่อ)........................................... 
                           (นายส ารวย  บ่อไทย) 
                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
                                             



                                          บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา   (ส่วนการคลัง) 

ที่      วันที่   16  มกราคม  2557 

เร่ือง    แจ้งเหตุผลที่ไม่สามารถบริหารสัญญาในระบบ  e-GP ของกรมบัญชีกลางได้ 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

 เรื่องเดิม 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด
cctv แบบ(IP Fixedcamera) จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ2556 และประกาศสอบราคาจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่5-หมู่ที่8จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ2556   
 ข้อเท็จจริง   
  ส่วนการคลังงานพัสดุได้ด าเนินการตามขั้นตอนในระบบe-GPของกรมบัญชีกลางโดยเริ่มจา
การประกาศสอบราคาจ้าง การขายเอกสาร การรับซองสอบราคาซื้อ,สอบราคาจ้าง ประกาศผลการตรวจสอบ
ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคา และเรียกผู้รับจ้าง,ผู้ขายมาท าสัญญาตามขั้นตอน
แต่เมื่อถึงข้ันตอนการบริหารสัญญาไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากระบบปิดจากสถานการณ์ทางบ้านเมืองที่
เกิดการประท้วงการท างานของรัฐบาลท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถท างานได้มันจึงเกิดผลกระทบกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลเนื่องจากการที่จะท าเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจะต้องแนบเลขท่ีสัญญาที่ระบบออกให้เท่านั้น 
ในการนี้ส่วนการคลังได้ประสานกับงานการเงินและตรววจสอบท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ที่การ
เบิกจ่ายเงินให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ให้ผู้บริหารทราบเพ่ือจะ
ได้ด าเนินการต่อไปได้ 
       ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ 
                       1.หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0421.6/ว.13 ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 เรื่อง 
แนวทางการด าเนินการในระบบ e-GP ในช่วงที่ระบบไม่สามารถปฎิบัติงานได้ 
                       2.หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว.พิเศษ 1/57 ลงวันที่ 14 มกราคม 
2557 เรื่อง แนวทางการด าเนินการในระบบ e-GP ในช่วงที่ระบบไม่สามารถปฎิบัติงานได้ 
      ข้อเสนอแนะ     ส่วนการคลังพิจารณาแล้วเห็นควรแจ้งให้ผู้บริหารทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติให้
ด าเนินการต่อไปได้จนเสร็จสิ้นโครงการ                      
                                                                                                                              
                                                                                     ……………………………………………….ผู้ขออนุมัติ 
                                                          (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                          หัวหน้าส่วนการคลัง 



 
 
  
 
              
 ความเห็น 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ...........                                                                                                                                                                                   
   
(ลงชื่อ) …………………….                
               (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)             
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา                  
                                               
 
 

ความเห็นผู้บริหาร 
 (   )อนุมัติ(   )ไม่อนุมัติเพราะ...................                                                                                                                                          
   
        (ลงชื่อ)........................................... 
                           (นายส ารวย  บ่อไทย) 
                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                          บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา   (ส่วนการคลงั) 
ที ่     วนัที ่  30  มกราคม   2557 

เร่ือง    ขออนุญาตเขา้ร่วมอบรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
             (e-LAAS) ประจ าปีงบประมาณ 2557 

เรียน   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

 เร่ืองเดิม 

  ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกาไดต้ั้งงบประมาณรายจ่ายตามขอ้บญัญติั
งบประมาณราย ค่าใชส้อย  ประเภทเงิน รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม พนกังาน
จา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทัว่ไป  ตั้งไว ้  60,000  บาท เบิกจ่าย
แลว้เหลืองบประมาณ 33,500 บาท 
 ข้อเทจ็จริง   
  ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี  มท 0808.4/ว 68  ลงวนัท่ี 14 มกราคม   
2557  โครงการอบรมการฝึกอบรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  รุ่นท่ี 9 ในระหวา่งวนัท่ี 19-23 พฤษภาคม 2557  ค่าลงทะเบียน 6,600 บาท 
ซ่ึงรวมอาหารกลางวนั 4 ม้ือ อาหารเยน็ 3 ม้ือ อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม เอกสารคู่มือการปฏิบติังาน 
กรณีศึกษาและวสัดุอ่ืนๆ   
                     เพื่อใหก้ารบริหารงานคลงัเกิดประโยชน์สูงสุดดา้นการเงินการคลงัของส่วนการคลงัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลช่อผกา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบติังานดา้นการเงินการคลงัซ่ึงจะเป็นหน่ึงใน
ตวัช้ีวดัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกาหากปฎิบติังานดา้นการบนัทึกบญัชีคอมพิวเตอร์ไดส้ าเร็จทุก
ระบบ ซ่ึงในอนาคตจะมีการโอนเงินอุดหนุนประเภทต่าง ๆ เขา้ทางระบบ(e-LAAS) ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล ซ่ึงการอบรมในคร้ังน้ีเป็นการทบทวนและเพิ่มทกัษะใหป้ฎิบติังานใหไ้ดอ้ยา่งมากซ่ึงส่วน
การคลงัหวงัและตอ้งการจะปฎิบติัใหไ้ดจึ้งมีความประสงคจ์ะเขา้อบรมในคร้ังน้ีเน่ืองจากระบบอินเตอร์เน็ต



ของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกาในปัจจุบนัเร็วและสามารถด าเนินการไดค้ล่องตวัข้ึนเน่ืองจากในคร้ัง
น้ีทีมงานวทิยากรไดจ้ดัระบบและคอมพิวเตอร์ท่ีจะใหค้วามรู้ซ่ึงเขา้ใจไดม้ากข้ึนเพราะไดศึ้กษาปัญหาของ
การอบรบท่ีผา่นมาเพื่อท า 
 

ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ใจง่ายข้ึนและสามารถน าไปปฎิบติัต่อเน่ืองไดห้ลงัจากกลบัมาจากอบรมแลว้เพื่อให้
คุม้ค่าและสมประโยชน์ของการเขา้รับการอบรมของพนกังานส่วนต าบลในการใชเ้งินงบประมาณของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  
 

                     ข้อเสนอแนะ     ส่วนการคลงัมีความประสงคจ์ะเขา้อบรมในคร้ังน้ีเพื่อจะด าเนินการเขา้ระบบ
บญัชีคอมพิวเตอร์ใหไ้ดจึ้งขออนุญาตใหพ้นกังานส่วนต าบลเขา้ร่วมการอบรมโครงการอบรมการฝึกอบรม
ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(e-LAAS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  รุ่น
ท่ี 9 ในระหวา่งวนัท่ี 19-23 พฤษภาคม 2557 โดยอาศยัระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555 ขอ้ 8 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายใน
การฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2549 ในการเบิกค่าใชจ่้ายในการเขา้ฝึกอบรมในคร้ังน้ี  ผู ้
เขา้รับการอบรมประกอบดงักล่าวดงัน้ี 
                          1.นางสิราวรรณ   เริกชยั                ต  าแหน่ง   นกับริหารงานคลงั 
                          2.นางวลิาวลัย ์     โสรี                   ต  าแหน่ง   นกัวชิาการการเงินและบญัชี 
                           
                                                                                                                              
                                                                                                 ………………………………….ผูข้ออนุมติั 

                                                                                                      (นางสิราวรรณ  เริกชยั) 
                                                                                                         นกับริหารงานคลงั              
 ความเห็น 

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................                                                                                                                                                                                   
   
(ลงช่ือ) …………………….                
               (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)             
       ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา                  
 

ความเห็นผู้บริหาร 
 (   )อนุมัต(ิ   )ไม่อนุมัติเพราะ...................                                                                                                                                          
   



        (ลงช่ือ)........................................... 
                           (นายส ารวย  บ่อไทย) 
                                                  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
                                               

 

                                          บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา   (ส่วนการคลงั) 
ที ่     วนัที ่  13  พฤศจิกายน  2556 

เร่ือง    ขออนุญาตเขา้ร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพฒันาศกัยภาพการบริหารการคลงัของ 
             องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์ ประจ าปีงบประมาณ  2557 

เรียน   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

 เร่ืองเดิม 

  ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกาไดต้ั้งงบประมาณรายจ่ายตามขอ้บญัญติั
งบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจ า  ประเภทเงิน รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียม พนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทัว่ไป   ตั้งไว ้ 
60,000  บาท 
 ข้อเทจ็จริง   
  ตามหนงัสืออ าเภอช านิ ท่ี บร 0023.11/2757 ลงวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2556 โครงการอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพและการพฒันาศกัยภาพการบริหารการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตพื้นท่ี
จงัหวดับุรีรัมย ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 1 รุ่น ค่าลงทะเบียน คนละ 1,900 (-หน่ึงพนัเกา้ร้อย
บาทถว้น-)ในระหวา่งวนัท่ี 23-24 ธนัวาคม 2556  ณ โรงแรมเทพนคร อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์ ผูเ้ขา้รับ
การอบรมประกอบดว้ย 
                    1.ผูอ้  านวยการกองคลงั/หวัหนา้ส่วนการคลงั 
                    2.นกัวชิาการการเงินและบญัชี/นกัวชิาการคลงั 
                    3.เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 

                    4.เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน 

                    5.เจา้พนกังานจดัเก็บรายได/้เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้

                    6.เจา้หนา้ท่ีผูป้ฎิบติังานดา้นการเงินการคลงั 



                    7.ผูร่้วมสังเกตการณ์ไดแ้ก่ทอ้งถ่ินอ าเภอ ทุกอ าเภอ ขา้ราชการส านกังานส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย(์กลุ่มงานการเงินฯ) 
                     เพื่อใหก้ารบริหารงานคลงัเกิดประโยชน์สูงสุดดา้นการเงินการคลงัของส่วนการคลงัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลช่อผกา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบติังานดา้นการเงินการคลงัใหถู้กตอ้งและปฏิบติั
ตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อลดการถูกทกัทว้งและเรียกเงินคืนจากส านกังานตรวจเงินแผน่ดินจงัหวดั
บุรีรัมย ์
 

                     ข้อเสนอแนะ     ส่วนการคลงัพิจารณาแลว้เห็นควรเขา้ร่วมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
และการพฒันาศกัยภาพการบริหารการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตพื้นท่ีจงัหวดับุรีรัมย ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วนัท่ี 23-24 ธนัวาคม 2556 โดยขออนุญาตใหพ้นกังานส่วนต าบลเขา้ร่วม
การอบรมในวนัดงักล่าวดงัน้ี 

                          1.นางสิราวรรณ   เริกชยั                ต  าแหน่ง   นกับริหารงานคลงั 
                          2.นางวลิาวลัย ์     โสรี                   ต  าแหน่ง   นกัวชิาการการเงินและบญัชี 

                          3.นางสาวพชัรมยั  ศรีผดุง             ต  าแหน่ง   นกัวชิาการคลงั 
                          4.นางสาวกิตติยาภา เหน่ียวบุปผา  ต าแหน่ง  นกัวชิาการจดัเก็บรายได ้
                                                                                                                              
                                                                                                 ………………………………….ผูข้ออนุมติั 

                                                                                                      (นางสิราวรรณ  เริกชยั) 
                                                                                                         นกับริหารงานคลงั               
 ความเห็น 

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................                                                                                                                                                                                   
   
(ลงช่ือ) …………………….                
               (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)             
       ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา                  
                                               

 

 

ความเห็นผู้บริหาร 
 (   )อนุมัต(ิ   )ไม่อนุมัติเพราะ...................                                                                                                                                          
   
        (ลงช่ือ)........................................... 



                           (นางสมปอง  ภูอาจดั้น) 
                                ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปฏิบติัหนา้ท่ี 
                                                      นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
                                              

 

 

                                          บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา   (ส่วนการคลงั) 
ที ่     วนัที ่............................. 
เร่ือง    ขออนุมติักนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี ประจ าปีงบประมาณ  2553 

เรียน   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

 เร่ืองเดิม 

  ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกาไดต้ั้งงบประมาณรายจ่ายตามขอ้บญัญติั
งบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจ า  ประเภทเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นกรณีพิเศษ
(โบนสั)ของพนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ปรากฏในแผนงานการ
บริหารงานทัว่ไป   ตั้งไว ้  300,000  บาท และโอนเงินงบประมาณเพิ่มเติมจ านวน  167,896  บาทเม่ือวนัท่ี
......... กนัยายน   2553   งบประมาณถือจ่ายรวมทั้งส้ิน  467,896  บาท (-ส่ีแสนหกหม่ืนเจด็พนัแปดร้อยเกา้
สิบหกบาทถว้น-) 
 ข้อเทจ็จริง   
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกาขออนุมติักนัเงินค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ(โบนสั)
ใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้งตามภารกิจ  พนกังานจา้งทัว่ไป ประจ าปี 2553 จ านวน  19  ราย  เป็น
เงินทั้งส้ิน  467,896  บาท(-ส่ีแสนหกหม่ืนเจด็พนัแปดร้อยเกา้สิบหกบาทถว้น-)ไวเ้บิกเหล่ือมปี 
                                                                                                                              
                                                                                                 ………………………………….ผูข้ออนุมติั 

                                                                                                      (นางสิราวรรณ  เริกชยั) 
                                                                                                         นกับริหารงานคลงั               
 เห็นควร อนุมัติ                                                             (   )อนุมัติ(   )ไม่อนุมัติเพราะ...................                                                                                                                                          
   
(ลงช่ือ)                 (ลงช่ือ) 
               (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)             (นายส ารวย   บ่อไทย) 



       ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา                 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

                                                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา   (ส่วนการคลงั) 
ที ่     วนัที ่............................. 
เร่ือง    รายงานผลการโครงการสัมมนาแนวทางการด าเนินงานดา้นการพสัดุขององคก์รปกครอง 
             ส่วนทอ้งถ่ิน  จงัหวดับุรีรัมย ์

เรียน   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

 ตามหนงัสือจงัหวดับุรีรัมย ์ ท่ี บร 0037.5/ว 15852 ลงวนัท่ี  22  กนัยายน  2553 เร่ือง โครงการ
สัมมนาแนวทางการด าเนินงานดา้นการพสัดุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์   ขา้พเจา้นางสิ
ราวรรณ  เริกชยั  ต าแหน่ง นกับริหารงานคลงั และ นางสาวพชัรมยั  ศรีผดุง ต าแหน่งเจา้พนกังานการเงิน
และบญัชีไดเ้ดินทางเขา้ร่วมประชุมโครงการสัมมนาแนวทางการด าเนินงานดา้นการพสัดุขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   วนัท่ี  18  ตุลาคม  2553  ณ โรงแรมเทพนคร  อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์ จงัหวดับุรีรัมย ์
               ดว้ยกระทรวงมหาดไทยไดอ้อกระเบียบกระทรวงมหาดไทยยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยการพสัดุขององคก์ารบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2538โดยการพสัดุขององคก์ารบริหารส่วนต าบลใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ.2535 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 9)พ.ศ.2553 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 27  ตุลาคม  2553  
                 1.ให ้ อปท.ด าเนินการตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 
1994  เร่ืองการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยไดด้ าเนินการแกไ้ขปรับปรุงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2535 และไดย้กเลิก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุขององคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2538 ซ่ึงระเบียบดงักล่าวจะ
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 27  ตุลาคม  2553  แต่เน่ืองจากระเบียบดงักล่าวไดก้ าหนดใหก้รมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ินเป็นผูก้  าหนดแนวทางปฏิบติัในบางกรณีไว ้ ซ่ึงบดัน้ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินได้
ก าหนดแนวทางปฏิบติัเพิ่มเติมตามระเบียบดงักล่าวแลว้ดงัน้ี 

                   - การก าหนดหลกัเกณฑก์ารซ้ือหรือการจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบฯวธีิซ้ือและ
วธีิจา้ง  
                    ขอ้ 12 การซ้ือหรือการจา้งกระท าได ้5  วธีิ คือ 
                   (1)วธีิตกลงราคา 



                   (2)วธีิสอบราคา 
                   (3)วธีิประกวดราคา 
                   (4)วธีิพิเศษ 

                   (5)วธีิกรณีพิเศษ 

                    การซ้ือหรือการจา้งตาม (1)(2)(3)(4)หรือ(5) ใหก้ระท าไดด้ว้ยวธีิอิเล็กทรอนิกส์ตามหลกัเกณฑ์
ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนดในกรณีท่ีไม่มีหลกัเกณฑใ์นเร่ืองดงักล่าวก าหนดไว ้ 
                                                                                                                              
                                                                                                 ………………………………….ผูข้ออนุมติั 

                                                                                                      (นางสิราวรรณ  เริกชยั) 
                                                                                                         นกับริหารงานคลงั               
 เห็นควร อนุมัติ                                                             (   )อนุมัติ(   )ไม่อนุมัติเพราะ...................                                                                                                                                          
   
(ลงช่ือ)                 (ลงช่ือ) 
               (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)             (นายส ารวย   บ่อไทย) 
       ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา                 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา   (ส่วนการคลงั) 
ที ่     วนัที ่............................. 
เร่ือง    ขออนุมติัเบิกเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ(2553)ส่งคืนจงัหวดับุรีรัมย ์

เรียน   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

 ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีเงินรับฝากซ่ึงเป็นเงินเบ้ียยงัชีพท่ีตอ้งส่งคืนจงัหวดัอยูจ่  านวน 
2,000  บาทไดแ้ก่เงิน 

              1.เงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายท่ีุเสียชีวติจ านวน  2  ราย 
                1.1  นายนวล  ขมุทอง                   เป็นเงินจ านวน                  500                บาท 
                 1.2   นางจร     ประเสริฐสวสัด์    เป็นเงินจ านวน                 500                บาท 

         2.เงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายท่ีุไม่มีสิทธิไดรั้บเงินเบ้ียยงัชีพเน่ืองจากยา้ยภูมิล าเนาไปอยูจ่งัหวดัสกลนคร   
จ านวน   1   ราย 
                  2.1  นายเหรียญทอง  หมัน่คูณ       เป็นเงินจ านวน                500                  บาท 
              3.เงินเบ้ียยงัชีพผูพ้ิการท่ีเสียชีวติ    จ  านวน   1    ราย  
                  3.1   นายลุน   จนัทร์นพคุณ            เป็นเงินจ านวน               500                  บาท 
                  รวมขอนุมติัเบิกเงินคืนจงัหวดับุรีรัมยท์ั้งส้ิน         2,000  บาท (-สองพนับาทถว้น-) 
 
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 
                                                         

                                                                                                 ………………………………….ผูข้ออนุมติั 

                                                                                                      (นางสิราวรรณ  เริกชยั) 
                                                                                                         นกับริหารงานคลงั               
 เห็นควร อนุมัติ                                                             (   )อนุมัติ(   )ไม่อนุมัติเพราะ...................                                                                                                                                          
   
(ลงช่ือ)                 (ลงช่ือ) 
               (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)             (นายส ารวย   บ่อไทย) 
       ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา                 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

 



                                                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา   (ส่วนการคลงั) 
ที ่     วนัที ่............................. 
เร่ือง    ส่งคืนเงินค่าขายแบบโครงการไทยเขม้แขง็ฯส่งคืนจงัหวดับุรีรัมย ์

เรียน   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

 ตามหนงัสือด่วนท่ีสุดท่ี  มท 08103.3/ว.2004  ลงวนัท่ี  30  กนัยายน  2553  เร่ืองตอบขอ้หารือการ
บริหารโครงการไทยเขม้แขง็  2555   เพื่อใหก้ารบริหารงานโครงการภายใตแ้ผนปฎิบติัการไทยเขม้แขง็  
2555  ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ถูกตอ้ง และเป็นไปในแนวทาง
เดียวกนั  กรณีโครงการท่ีไดรั้บการจดัสรรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หากมีรายไดเ้กิดจากการด าเนินงาน
ไดแ้ก่  ค่าขายแบบแปลน  และค่าปรับจะตอ้งน าเงินส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดินตามกฎหมายและระเบียบของ
ทางราชการ ในการน้ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีเงินท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามโครงการฯจ านวน  10,000 
บาท  (-หน่ึงหม่ืนบาทถว้น-) 
              
              ส่วนการคลงัจึงขออนุมติัด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าขายแบบแปลนตามโครงการภายใตแ้ผนปฎิบติั
การไทยเขม้แขง็  2555   จ  านวน  10,000  บาท  (-หน่ึงหม่ืนบาทถว้น-) เพื่อน าส่งคืนจงัหวดับุรีรัมยต่์อไป 

 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 

 

  

                                                                                                 ………………………………….ผูข้ออนุมติั 

                                                                                                      (นางสิราวรรณ  เริกชยั) 
                                                                                                         นกับริหารงานคลงั               
 เห็นควร อนุมัติ                                                             (   )อนุมัติ(   )ไม่อนุมัติเพราะ...................                                                                                                                                          
   
(ลงช่ือ)                 (ลงช่ือ) 
               (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)             (นายส ารวย   บ่อไทย) 
       ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา                 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 



                                                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา   (ส่วนการคลงั) 
ที ่     วนัที ่............................. 
เร่ือง    ขออนุมติัด าเนินการจดัจา้งโดยวธีิสอบราคาจา้ง 

เรียน   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

 เร่ืองเดิม  ตามท่ีส่วนโยธาท าบนัทึกรายขอความช่วยเหลืองานซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้น 

หมู่ท่ี 13,7 และหมู่ท่ี 2,9 
             ขอ้เทจ็จริง   
              1. โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้น  13,7 
                   -   งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี  13  บา้นปราสาทเทพสถิต  งานลง    หิน
คลุกขนาดกวา้งเฉล่ีย  4.00  เมตร ยาว  520  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกวา่  208  
ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมเกรดบดอดั 
                    -   งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บา้น  หมู่ท่ี 7  บา้นช่อผกา  งานลงหินคลุกขนาดกวา้ง
เฉล่ีย  4.00  เมตร  ยาว  100  เมตร  หนาเฉล่ีย   
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 

 

  

                                                                                                 ………………………………….ผูข้ออนุมติั 

                                                                                                      (นางสิราวรรณ  เริกชยั) 
                                                                                                         นกับริหารงานคลงั               
 เห็นควร อนุมัติ                                                             (   )อนุมัติ(   )ไม่อนุมัติเพราะ...................                                                                                                                                          
   
(ลงช่ือ)                 (ลงช่ือ) 
               (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)             (นายส ารวย   บ่อไทย) 
       ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา                 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 



                                                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา   (ส่วนการคลงั) 
ที ่     วนัที ่............................. 
เร่ือง    ขออนุมติัด าเนินการจดัจา้งโดยวธีิกรณีพิเศษเพื่อใชบ้ริการLead Line Internet 

เรียน   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

 เร่ืองเดิม    ตามหนงัสือจงัหวดับุรีรัมย ์ ท่ี บร.  0037.5/ว.874  ลงวนัท่ี 17  มกราคม  2554 
และหนงัสืออ าเภอช านิ ท่ี บร. 0037.11/100  ลงวนัท่ี 20  มกราคม  2554  เร่ืองโครงการฝึกอบรมบนัทึกบญัชี
ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(e-LAAS)และดว้ยกรมบญัชีกลางไดพ้ฒันา
โปรแกรมระบบ(e-LAAS)เพื่อเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งระบบ(e-LAAS)กบัระบบ GFMIS เก่ียวกบัเงิน
อุดหนุนทัว่ไปขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อใหส้ามารถติดตามการใชจ่้ายเงินอุดหนุนทัว่ไปของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้งตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเห็นชอบใหมี้การเช่ือมโยง
ขอ้มูลระหวา่งระบบ(e-LAAS)กบัระบบGFMISใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศปีงบประมาณ2554   โดยใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตรวจสอบคุณสมบติัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตใหร้องรับการ
ท างานในทั้ง 2  ระบบไดเ้ป็นอยา่งดีไม่มีการสะดุดในการเขา้ท างานในระบบ  
             ข้อเทจ็จริง เน่ืองจากระบบอินเตอร์เน็ตท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลใชอ้ยูเ่ป็นระบบ IP STAR  ชา้
มากไม่สามารถท างานไดเ้ม่ือเขา้ไปโหลดโปรแกรมหรือท างานอยูร่ะบบก็ล่มท าใหก้ารท างานชา้มาก 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการจดัจา้งเพื่อใชบ้ริการLead Line Internet  กบั
บริษทั ทีโอที จ  ากดั(มหาชน)  ซ่ึงเสนอราคาในการติดตั้งและอุปกรณ์ 128,400  บาท (-หน่ึงแสนสองหม่ืน
แปดพนัส่ีร้อยบาทถว้น-) เน่ืองจากบริษทั ทีโอที จ  ากดั(มหาชน)เป็นรัฐวสิาหกิจองคก์ารบริหารส่วนต าบลจึง
ขออนุมติัจดัจา้งโดยวธีิกรณีพิเศษตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2535  และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี  
9)  พ.ศ.2553  ขอ้ 19  การซ้ือหรือการจา้งโดยวธีิกรณีพิเศษ  ไดแ้ก่  การซ้ือหรือการจา้งจากส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน  หน่วยงานอ่ีนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้
มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน หรือ รัฐวสิาหกิจ ในกรณีดงัน้ีต่อไปน้ี 
           (1)เป็นผูผ้ลิตพสัดุหรือท างานจา้งนั้นเองและนายกรัฐมนตรีอนุมติัใหซ้ื้อหรือจา้ง 
           (2)มีกฏหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดใหซ้ื้อหรือจา้งและกรณีน้ีให้รวมถึงหน่วยงานอ่ืนท่ีมี
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดดว้ย 



             ข้อเสนอ    เห็นควรพิจารณาอนุมติัให้ด าเนินการจดัจา้งบริษทัทีโอทีจ ากดั(มหาชน)ในการติดตั้งและ
ใชบ้ริการ TOT  Lead Line Internet  งบประมาณ  128,400  บาท(-หน่ึงแสนสองหม่ืนแปดพนัส่ีร้อยบาท
ถว้น-)  โดยวธีิกรณีพิเศษ 
               
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 

                                                                 .......................................ผูข้ออนุมติั 
                                                                                                   (นางสาวพชัรมยั  ศรีผดุง) 
                                                                                                           เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
                                                                                              ………………………………….ผูต้รวจสอบ 

                                                                                                      (นางสิราวรรณ  เริกชยั) 
                                                                                                        หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ  

             
 เห็นควร .....................................................                                                                                                                                                                     
   
(ลงช่ือ)........................................................... 
             (นางสมปอง   ภูอาจดั้น) 
   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

 

เห็นควร......................................................... 
              
(ลงช่ือ)......................................................... 
                 (นายส ารวย   บ่อไทย) 
   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา                  
                                                                

 
 

 

   

 

 



                                                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา   (ส่วนการคลงั) 
ที ่     วนัที ่............................. 
เร่ือง    ขออนุมติักนัเงินไวเ้บิกตดัปีประจ าปีงบประมาณ  2554 

เรียน   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

 เร่ืองเดิม  องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกาไดต้ั้งขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
2554  ส่วนโยธา หมวดค่าใชส้อย  ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นตั้งไว ้  450,000  
บาท จ่ายจากเงินรายได ้  องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกาด าเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางซ่อมผวิทางลาด
ยางแบบ SIMGLE SURFACE TREMTMENT ปริมาณงานไม่นอ้ยกวา่  2,900  ตร.ม.(บางช่วง)พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการตามแบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด  จ  านวน  1  ป้าย สายบา้นหนองตาเปล่ง-
บา้นโคกกระหาด  ต าบลช่อผกา  อ าเภอ ช านิ  จงัหวดับุรีรัมย ์งบประมาณ 366,000.-  บาท  
             ข้อเทจ็จริง     ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดด้ าเนินการจดัหาพสัดุโดยวิธีสอบราคาจา้ง หจก.
สามฤทธ์ิ  เลขท่ี 14  หมู่ท่ี 9  ถ.โชคชยั-เดชอุดม  ต าบลทุ่งกระตาดพฒันา  อ าเภอหนองก่ี  จงัหวดับุรีรัมยไ์ด้
เขา้ท าการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผวิทางลาดยางแบบ SIMGLE SURFACE 
TREMTMENT ปริมาณงานไม่นอ้ยกวา่  2,900  ตร.ม.(บางช่วง)พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองคก์าร
บริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด  จ  านวน  1  ป้าย สายบา้นหนองตาเปล่ง-บา้นโคกกระหาด  ต าบลช่อผกา  
อ าเภอ ช านิ  จงัหวดับุรีรัมย ์ งบประมาณ  366,000  บาท (-สามแสนหกหม่ืนหกพนับาทถว้น-) ซ่ึง หจก.สาม
ฤทธ์ิเป็นผูช้นะการเสนอราคาในคร้ังน้ีในวงเงินเสนอราคา  209,900  บาท (-สองแสนเกา้พนัเกา้ร้อยบาท
ถว้น-)และไดท้  าสัญญาจา้งกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกาตามสัญญาจา้งเลขท่ี 9/2554  ลงวนัท่ี 5  
กรกฎาคม  2554  วงเงินท าสัญญา 209,900 บาท   (-สองแสนเกา้พนัเกา้ร้อยบาทถว้น-) ก าหนดแลว้เสร็จ
ภายใน  30 วนั โดยเร่ิมงานวนัท่ี  5  กรกฎาคม  2554  ส้ินสุดสัญญาวนัท่ี 4  สิงหาคม 2554  แต่เน่ืองจาก 
หจก.สามฤทธ์ิไม่ไดเ้ขา้ด าเนินงานตามสัญญาจา้งจนหมดใกลห้มดสัญญาจา้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อ
ผกาจึงไดท้  าหนงัสือแจง้สิทธิการปรับแจง้ให ้ หจก.สามฤทธ์ิทราบและเขา้ท างานท่ีรับจา้งใหแ้ลว้เสร็จ  และ
ในวนัท่ี 14  กนัยายน  2554  องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกาไดรั้บหนงัสือแจง้ยนืยนัการเขา้ปฎิบติังานและ
ยนิยอมช าระค่าปรับผิดสัญญาใหก้บัอบต.ช่อผกาจนกวา่งานท่ีรับจา้งจะแลว้เสร็จ  ในวนัท่ี 30  กนัยายน  
2554  ก็จะส้ินสุดปีงบประมาณ 2554 แต่ หจก.สามฤทธ์ิก็ยงัด าเนินการไม่แลว้เสร็จ  ส่วนการคลงัจึงขอ
อนุมติักนัเงินไวเ้พื่อเบิกตดัปีตามโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผวิทางลาดยางแบบ SIMGLE SURFACE 
TREMTMENT ปริมาณงานไม่นอ้ยกวา่  2,900  ตร.ม.(บางช่วง)พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบองคก์าร
บริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด  จ  านวน  1  ป้าย สายบา้นหนองตาเปล่ง-บา้นโคกกระหาด  ต าบลช่อผกา  



อ าเภอ ช านิ  จงัหวดับุรีรัมย ์  งบประมาณท่ีกนัไวเ้บิกตดัปี 209,900  บาท (-สองแสนเกา้พนัเกา้ร้อยบาทถว้น-
) 
               ระเบียบกฎหมาย    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2547 หมวด 5  การกนัเงิน ขอ้ 57 
กรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดก่้อหน้ีผกูพนัไวก่้อนส้ินปี  โดยสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งหรือการเช่าทรัพยสิ์น
ถา้เห็นวา่การเบิกเงินไปช าระหน้ีผกูพนัไม่ทนัส้ินปีใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินอนุมติัใหก้นัเงินไวเ้บิกในปีถดัไปได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี  ขอ้ 58 ใหว้างฎีกากนัเงินตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนด
ก่อนวนัส้ินปีงบประมาณอยา่งนอ้ย 30 วนั  เวน้แต่มีเหตุผล 
สมควรผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอาจพิจารณาอนุมติัใหข้ยายเวลาขอยืน่กนัเงินไดไ้ม่เกินวนัท าการสุดทา้ยของปีนั้น              
               ข้อเสนอ     เห็นควรพิจารณาเพื่อกนัเงินไวเ้บิกตดัปีตามโครงการฯ งบประมาณ  209,900  บาท(-
สองแสนเกา้พนัเกา้ร้อยบาทถว้น-) เพื่อเบิกจ่ายใหก้บัผูรั้บจา้งในปีงบประมาณ 2555 ต่อไป 
              
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 

                                                                  
                                                                                              ………………………………….ผูข้ออนุมติั 

                                                                                                      (นางสิราวรรณ  เริกชยั) 
                                                                                                       หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ              
 เห็นควร .....................................................                                                                                                                                                                     
   
(ลงช่ือ)........................................................... 
             (นางสมปอง   ภูอาจดั้น) 
   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

เห็นควร......................................................... 
              
(ลงช่ือ)......................................................... 
                 (นายส ารวย   บ่อไทย) 
   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา  

 

                 



                                                        บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา   (ส่วนการคลงั) 
ที ่     วนัที ่............................. 
เร่ือง    ขออนุมติัเรียกคืนเงินค่าเบ้ียประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

เรียน   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

 เร่ืองเดิม  องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกาไดต้ราขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2554  ส านกัปลดั หมวดค่าตอบแทน  ประเภทรายจ่ายค่าเบ้ียประชุมสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลช่อผกา ตั้งไว ้ 62,400  บาท จ่ายจากเงินรายได ้แต่หลงัจากวนัท่ี 1  เมษายน  2554  องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลช่อผกาไดด้ าเนินการเบิกจ่ายค่าเบ้ียประชุมจ านวน 2  คร้ังดงัน้ี 
            1.ตามฎีกาท่ี ป.238/623/2554  ลงวนัท่ี  27  มิถุนายน  2554  จ  านวนเงิน   5,000   บาท 
            2.ตามฎีกาท่ี ป.298/784/2554  ลงวนัท่ี  30  สิงหาคม  2554  จ  านวนเงิน  10,000  บาท 
 
                                  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน                        15,000   บาท 
 
             ข้อเทจ็จริง   ตามหนงัสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุดท่ี มท  0809.7/ว4025 ลงวนัท่ี 23  
กนัยายน  2554  และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.7/ว2084 ลงวนัท่ี 30  
กนัยายน  2554  ซ่ึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินเดือนและค่าตอบแทนผูบ้ริหารและสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554  จ  านวน 3  ฉบบัไดป้ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศเล่ม 128 ตอนพิเศษ 113 ง ลงวนัท่ี 29  กนัยายน  2554 และใหมี้ผล
ยอ้นหลงัในการเพิ่มเงินเดือนค่าตอบแทนฯตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน  2554เม่ือเพิ่มเงินเดือนค่าตอบแทนแลว้ให้
ยกเลิกการจ่ายค่าเบ้ียประชุมสภาฯตามระเบียบดงักล่าวโดยจะตอ้งมีผลยอ้นหลงัไป ณ วนัท่ี 1 เมษายน  2554 
จะตอ้งไม่มีการเบิกจ่ายค่าเบ้ียประชุมแต่องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกาไดด้ าเนินการเบิกจ่ายค่าเบ้ีย
ประชุมไปแลว้หลงัจากวนัท่ี 1  เมษายน  2554 จ านวน 2  คร้ัง เน่ืองจากหนงัสือสั่งการและระเบียบประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาวนัท่ี 29  กนัยายน 2554 และหนงัสือเวยีนใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลทราบหลงัจากท่ี
มีการเบิกจ่ายเงินค่าเบ้ียประชุมไปแลว้ซ่ึงการเพิ่มเงินเดือนค่าตอบแทนของผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1  เมษายน  2554  ถึงวนัท่ี  30 กนัยายน  2554  ถา้มีการเบิกจ่ายเบ้ียประชุม
ในระหวา่ง 1  เมษายน  2554  ถึงวนัท่ี 30  กนัยายน  2554 ก็จะตอ้งน าเงินคืนคลงัอบต.ช่อผกาในส่วนท่ี
เบิกจ่ายหลงัวนัท่ี 1 เมษายน  2554  จ  านวน  15,000  บาท 
 



             ข้อกฎหมาย    ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0809.7/ว2084  เร่ือง 
ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินเดือนและค่าตอบแทนผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2554  ในราชกิจจานุเบกษาและหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/ว4025  ลงวนัท่ี  23  กนัยายน  2554   เร่ืองการปรับอตัรา
เงินเดือนและค่าตอบแทนผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเทศบาลและองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลการซกัซอ้มแนวทางการปฎิบติัในการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหารและ
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เทศบาล  และองคก์ารบริหารส่วนต าบลข้อ 1 ผูบ้ริหารและสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีด ารงต าแหน่งอยูก่่อน
และหลงัวนัท่ี1เมษายน2554เม่ือไดเ้บิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนในอตัราบญัชีทา้ยระเบียบฯปี2547ไป
แลว้ใหจ่้ายเงินเดือนและค่าตอบแทนเฉพาะส่วนท่ีไดเ้พิ่มจากอตัราใหม่ตามระเบียบฯปี2554ใหแ้ก่ผูบ้ริหาร
และสมาชิกสภาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบลตั้งแต่วนัท่ี 1 
เมษายน 2554 เป็นตน้ไป ข้อ2โดยทีร่ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  ได้ยกเลกิข้อก าหนดให้
เบิกจ่ายค่าเบีย้ประชุมส าหรับการประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบเดิมเน่ืองจาก
กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ได้มีบทบัญญตัิใดให้เบิกจ่ายค่าเบีย้ประชุมสภา
ส าหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซ่ึงสอดคล้องกบักรณีทีม่ิได้มีการเบิกจ่ายเบีย้ประชุมสภา
ส าหรับการประชุมสภาเทศบาล  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั สภาเมืองพทัยา สภากรุงเทพมหานคร 
สภาผู้เทนราษฎร์ และ วุฒิสภาแต่อย่างใด  จึงให้งดการเบิกจ่ายเบีย้ประชุมส าหรับการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเช่นเดียวกัน 
              
               ข้อเสนอ     เห็นควรพิจารณาเพื่อเรียกคืนเงิน ค่าเบ้ียประชุมสภาทั้ง 2  คร้ัง จ  านวน  15,000 บาท 
คืนจากสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผการายละเอียดตามเอกสารแนบทา้ยเพื่อน าเงินคืนคลงั
องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกาต่อไป 
 
 
 
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั                                                              

                                                                                              ………………………………….ผูข้ออนุมติั 

                                                                                                      (นางสิราวรรณ  เริกชยั) 
                                                                                                         นกับริหารงานคลงั  
 



             
 เห็นควร .....................................................                                                                                                                                                            
   
(ลงช่ือ)........................................................... 
             (นางสมปอง   ภูอาจดั้น) 
   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
เห็นควร......................................................... 
              
(ลงช่ือ)......................................................... 
                 (นายส ารวย   บ่อไทย) 
   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา                                                            

 
 

 

   

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    องคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา   (ส่วนการคลงั) 
ที ่     วนัที ่............................. 
เร่ือง   รายผลการด าเนินงานดา้นการบญัชีเก่ียวกบัเงินมดัประกนัสัญญาของ  อบต.บา้นสิงห์ 

เรียน   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 

 เร่ืองเดิม  ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นสิงห์ไดส่้งหนงัสือเพื่อใหข้า้พเจา้นางสิราวรรณ  เริก
ชยั ต าแหน่ง หวัหนา้ส่วนการคลงั ใหด้ าเนินการเก่ียวกบัเงินมดัจ าประกนัสัญญาท่ีมียอดเงินในบญัชีไม่
ตรงกนักบัทะเบียนคุมเงินมดัจ าประกนัสัญญาเน่ืองจากยอดเงินในทะเบียนคุมเงินมดัจ าประกนัสัญญาสูง
กวา่ยอดเงินในบญัชีตามบญัชีแยกประเภทนั้น 
 
             ข้อเทจ็จริง   ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการตรวจสอบวา่เกิดจากการเบิกจ่ายเงินมดัจ าประกนัสัญญาแลว้ไม่ได้
มีการตดัยอดเงินท่ีเบิกจ่ายไปแลว้จ านวน  15,342.68  บาท  ซ่ึงการตรวจสอบขา้พเจา้ไดด้ าเนินการตรวจสอบ
กบัทะเบียนคุมเงินรับฝาก  ใบเสร็จรับเงิน  สมุดเงินสดจ่าย  บญัชีแยกประเภทในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงขา้พเจา้
ก าลงัด าเนินการยงัไม่แลว้เสร็จจึงไม่สามารถรายงานผลการบนัทึกบญัชีใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
บา้นสิงห์ทราบได ้
              
               ข้อเสนอ           ขา้พเจา้จะด าเนินการรายงานใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นสิงห์ทราบภายใน
วนัท่ี  30  ธนัวาคม  2554  เน่ืองจากจะตอ้งท าการตรวจสอบจากเอกสารประกอบท่ีกล่าวเบ้ืองตน้ใหถู้กตอ้ง
เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัเงินท าให้จะตอ้งใชเ้วลาในการตรวจสอบท่ีผา่นมาขา้พเจา้ไม่ไดเ้พิกเฉยต่อ
ค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาแต่อยา่งใดแต่ไดไ้ปติดต่อเพื่อขอตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งประกอบกบังานท่ีตอ้ง
ท าประจ ามีความเร่งด่วนในการด าเนินการขา้พเจา้จึงตอ้งท างานประจ าท่ีท าอยูใ่ห้แลว้เสร็จก่อนจึงจะ
ด าเนินการท างานท่ียงัคา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นสิงห์ต่อไปได ้
 
 
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั                                                              

                                                                                              ………………………………….ผูข้ออนุมติั 

                                                                                                      (นางสิราวรรณ  เริกชยั) 
                                                                                                         นกับริหารงานคลงั  
 



 

             
 เห็นควร .....................................................                                                                                                                                                            
   
(ลงช่ือ)........................................................... 
             (นางสมปอง   ภูอาจดั้น) 
   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
เห็นควร......................................................... 
              
(ลงช่ือ)......................................................... 
                 (นายส ารวย   บ่อไทย) 
   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อผกา                                                            

 
 

 

   

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา   (ส่วนการคลัง) 
ที่      วันที่  17  กรกฎาคม  2555 
เรื่อง   การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระ 
            ทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
            ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 เรื่องเดิม  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้ด าเนินการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี  ตาม
บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาครั้งที่ 10/2554 ลงวันที่ 17  ตุลาคม 
2554 โดยเบิกจ่ายเงินจากเงินจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554 ดังฎีกาต่อไปนี้ 
       1.ฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ ส านักปลัด เลขท่ี 1/007/2555  เป็นเงิน    42,840    บาท 
       2.ฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ ส านักปลัด เลขท่ี 2/008/2555  เป็นเงิน      7,200    บาท 
       3.ฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ ส านักปลัด เลขท่ี 3/009/2555  เป็นเงิน      7,200    บาท 
       4.ฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ ส านักปลัด เลขท่ี 4/010/2555  เป็นเงิน  193,200    บาท 
                       รวมจ่ายเงิน                                                         250,440    บาท 
             ข้อเท็จจริง  
               1.ฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ เลขที่  1/007/55  เป็นเงิน   42,840  บาท 
                  ตกเบิกเงินเดือนนายก อบต.และคณะบริหารตามรายละเอียด ดังนี้ 
                - เบิกให้นายส ารวย  บ่อไทย ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา เดือนละ 
                   3,400  บาทจ านวน  6   เดือน รวมเบิก  20,400  บาท 
                - เบิกให้ น.ส. นณัพิภัทร  บ่อไทยต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
                  เดือนละ 1,870  บาท จ านวน 6  เดือน รวมเบิก  11,220  บาท 
                - เบิกให้ นายช านาญ  สุภาษิต ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
                  เดือนละ 1,870  บาท จ านวน 6  เดือน รวมเบิก  11,220  บาท 
 
               2.ฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ เลขที่  2/008/55  เป็นเงิน 7,200   บาท 
                 -ตกเบิกเงินเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายจ านงค์  ศรีเนาวรัตน์ 
                 เบิกเงินเดือนละ 1,200 บาท จ านวน  6  เดือน เป็นเงิน  7,200  บาท 



               3.ฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ เลขที่  3/009/55 เป็นเงิน 7,200  บาท 
                 - ตกเบิกเงินเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นางสมปอง  ภูอาจดั้น 
                 เบิกเงินเดือนละ 1,200 บาท จ านวน  6  เดือน เป็นเงิน  7,200  บาท 
 
               4.ฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ เลขที่  4/010/55 เป็นเงิน 193,200  บาท 
                     -ตกเบิกเงินเดือนประธานสภาฯ(นายเกลี้ยง  เกิดช่อ) 
                    เบิกเงินเดือนละ 1,870  บาท  จ านวน  6  เดือน เป็นเงิน 11,220  บาท 
                    -ตกเบิกเงินเดือนรองประธานสภาฯ(นายอุดม  ศรีโสภณ) 
                    เบิกเงินเดือนละ 1,530  บาท จ านวน 6  เดือน เป็นเงิน  9,180  บาท 
                   -ตกเบิกเงินเดือนสมาชิกสภา จ านวน 23 คน 
                     เบิกเงินเดือนละ 7,200  บาท จ านวน 6  เดือน เป็นเงิน 165,600  บาท 
                   -เงินเดือนสมาชิก เดือน ก.ย.54 (นายประจวบ  วงษาเศก) เดือนละ 7,200 บาท 
                     จ านวน 1  เดือน เป็นเงิน 7,200  บาท 
 
                     ข้อกฎหมาย 
                     1.หนังสือ ดว่นที่สุดที่ มท 0809.7/ว 1911  ลงวันที่ 30  เมษายน  2555  เรื่อง ตอบข้อ
หารือการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  
                       ประเด็นที่ 3 กรณีการเบิกจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนท้ายระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าวเฉพาะส่วนที่ปรับเพิ่ม ร้อยละ 20 ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 
กันยายน 2554 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งไม่สามารถเบิกจ่ายเงินดือนหรือค่าตอบแทนได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จะใช้งบประมาณปี พ.ศ.2555  ที่ตั้งจ่ายไว้มาจ่ายได้หรือไม่  หรือหากมีเงินสะสมจะ
สามารถน าเงินสะสมมาจ่ายได้หรือไม่อย่างไร 
                       กระทรวงมหาดไทยมีความเห็นว่าตามข้อ 9(2)ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 ก าหนดว่า กรณีที่งบประมาณรายจ่ายประกาศบังคับใช้แล้ว มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ่ายหรือไม่ได้
ตั้งงบประมาณเพ่ือการนั้นไว้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น ในกรณีเบิกเงินให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เลขาสภาท้องถิ่น 
เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 
ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินอ่ืนตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง  หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยในระหว่าง
ปีงบประมาณ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่สามารถเบิกจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของผู้บริหารและ



สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ทันในปีงบประมาณพ.ศ.2554ซึ่งเป็นปีที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
ไม่มีบทบัญญัติใดให้อ านาจในการเบิกจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นข้าม
ปีงบประมาณโดยไม่มีการกันเงินไว้จึงเป็นกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบ
ดังกล่าวได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องขอท าความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือขอยกเว้นการ
ปฏิบัติตามระเบียบก่อนการเบิกจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในกรณีนี้ 
ตามความในข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  
            
               ข้อเสนอ 
 
       1.เห็นควรเรียกเงินคืนจากผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว 1911  
ลงวันที่ 30  เมษายน  2555  เรื่อง ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนของผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
ดังนี้ 
       -ฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ ส านักปลัด เลขท่ี 1/007/2555  เป็นเงิน    42,840    บาท 
       -ฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ ส านักปลัด เลขท่ี 2/008/2555  เป็นเงิน      7,200    บาท 
       -ฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ ส านักปลัด เลขท่ี 3/009/2555  เป็นเงิน      7,200    บาท 
       -ฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณ ส านักปลัด เลขท่ี 4/010/2555  เป็นเงิน  193,200    บาท                        
รวม 4 ฎีกาเป็นเงินจ านวน    250,440  บาท(-สองแสนห้าหมื่นสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)คืนคลังองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อผกาต่อไป 
       2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการท าความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือขอ
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบก่อนการเบิกจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
ในกรณีนี้ ตามความในข้อ 4 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547                         
 
                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
                                                              
                                        ……………………………………ผู้ขออนุมัติ                                                                          
                                                           (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 
                                                               นักบริหารงานคลัง             
 ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 



..................................................................... 

.....................................................................                                                                                                                                            
   
(ลงชื่อ)........................................................... 
             (นางสมปอง   ภูอาจดั้น) 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

ความเห็นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
....................................................................... 
………………………………………………………………. 

              
(ลงชื่อ)......................................................... 

                       (นายส ารวย   บ่อไทย) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา                                                            
 
 

                                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา   (ส่วนการคลัง) 
ที่      วันที่   ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
เรื่อง    ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 
 เรื่องเดิม 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ ประจ าปี 
๒๕๕๘งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าใช้สอยประเภทเงินรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนฯ ในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล ปรากฏในแผนงานการ
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐  บาท(-หกหมื่นบาทถ้วน-) 
 ข้อเท็จจริง   
  ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร ๐๐๒๓.๕/ว ๔ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘  
เรื่องการอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ างบประมาณ 
๒๕๕๘ โดยจะด าเนินการฝึกอบรมในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  จ านวน ๕ รุ่น ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม 



๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘  โดยอบรมรุ่นละ ๒๐๐ คน ค่าลงทะเบียน คนละ ๔,๓๐๐ บาท (-สี่พัน
สามร้อยบาทถ้วน-) 
                     เพ่ือให้ งานด้านการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อ
ผกาได้อนุญาตให้ นางสาวกิตติยาภา  เหนี่ยวบุปผา ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เข้าร่วมอบรมตาม
โครงการดังกล่าว 
 
         ข้อเสนอแนะ 
                     สว่นการคลังพิจารณาแล้วเห็นควรยืมเงินงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้า
ร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จ านวน ๔,๓๐๐ บาท (-สี่พันสามร้อยบาทถ้วน-) 
 
                                                                                   ..........................................ผู้ขออนุมัติ 
                                                                                  (นางสาวกิตติยาภา  เหนี่ยวบุปผา)  
                                                                                         นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
 
ความเห็น 
................................................................. .............................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................                                                 
                                                                              
                                                                                         (นางสิราวรรณ  เริกชัย) 

                                                                                     ผู้อ านวยการกองคลัง  
             

 ความเห็น 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ...........                                                                                                                                                                                   
   
(ลงชื่อ) …………………….                
               (นางสมปอง  ภูอาจดั้น)             
       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา                  
                                               
 
 
ความเห็นผู้บริหาร 
 (   )อนุมัติ(   )ไม่อนุมัติเพราะ...................                                                                                                                                          



   
        (ลงชื่อ)........................................... 
                           (นายส ารวย  บ่อไทย) 
                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
                                              
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 


