
                                               ส าเนาคู่ฉบับ                                    ส าเนา
คู่ฉบับ                                                          ส าเนาคูฉ่บับ                                    
ส าเนาคู่ 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

………………………………………………………………………… 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.2561 ข้อ 22 องค์การบริหารส่วน
ต าบลชัยบาดาล จึงได้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว
และเป็นไปตามกระบวนการก าหนดไว้ทุกประการ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  5 ปี  (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1)  เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงิน
สะสมงบประมาณตามแผนความต้องการของงบลงทุนเพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจและงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ื อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 25๗๐) เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 

   จึงประกาศมาใช้ทราบโดยทั่วกัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่   1   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 

 

                                                      (ลงชื่อ)        
                  ( นายนพรัตน์  ทองสุข ) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 

 

                                                                                               ร่าง/พิมพ์.................................................. 
                                                                                               ทาน 
 
                                                                                              ร่าง/พิมพ์.................................................. 
                                                                                               ทาน.......................................................... 
                                                                                               ตรวจ......................................................... 

 
 
 



                                             ส าเนาคู่ฉบับ                                    ส าเนาคู่ 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 
ที่    105 / ๒๕64 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  จะด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการและ        ผู้
สัมผัสอาหาร  ประจ าปีงบประมาณ  2564  เพ่ือลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารและน้ าดื่มที่ไม่
สะอาด เพื่อส่งเสริมการจัดบริการอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด และปลอดภัย  และเพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดบริการ
ด้านสถานที่จ าหน่ายอาหาร  และภาชนะใส่อาหารต้องมีความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ                            โดยวิธี  
เฉพาะเจาะจง นั้น   

 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๗๙ 
ข้อ ๒๕ (๕) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  โดยวิธี  เฉพาะเจาะจง ข้อ  2(1.1)                        
จึงขอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อ และต าแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คือ 

                      1. น.ส.อรทัยา  พรานทนงค์       ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เป็นประธานกรรมการ 
   2. นายณัฐพงษ์  ขาวส าราญ       ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ         เป็นกรรมการ 
   3. จ.อ.กรุง  สีดากุล                 ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เป็นกรรมการ 

    ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  และบังเกิดผลดีแก่        
ทางราชการต่อไป 

    ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ วันที่    19    เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.   2564 

 

       (ลงชื่อ)............................................................ 
                  ( นายจักรี   นาประสิทธิ์ ) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 

 

                                                                                               ร่าง/พิมพ์.................................................. 
                                                                                               ร่าง/พิมพ์.................................................. 
                                                                                               ทาน.......................................................... 
                                                                                               ตรวจ......................................................... 

 



                                             ส าเนาคู่ฉบับ                                    ส าเนา 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 
ที่          / ๒๕63 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  จะด าเนินการจัดโครงการปลูกปุาเฉลิมเกียรติ  ประจ าปี
งบประมาณ  2563  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  10  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  68  พรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 28  กรกฎาคม  2563  และ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88  พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563  ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์ปุาโดยการปลูกต้นไม้ยืนต้นสอดคล้องกับศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวม  ๘  ด้าน และเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นและ                   
ไม้ใช้สอย ในพื้นที่ของเกษตรกร เพ่ือให้ต้นไม้ได้ดูดซับน้ าธรรมชาติ   ลดความรุนแรงจากสภาวะน้ าท่วมและเป็นการ
ฟ้ืนฟูดินที่มีสภาพเสื่อมโทรม  ลดความรุนแรงของการพังทลายของดิน เพ่ิมธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ให้กับ
ดิน และยังเป็นการเพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือช่วยดูดกลืนความร้อน  ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์จากกิจกรรมของ
มนุษย์ที่เป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดภาวะโลกร้อนโดยวิธี  เฉพาะเจาะจง นั้น   

 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒            
ข้อ ๗๙ ข้อ ๒๕ (๕) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ข้อ  2(1.1)                        
จึงขอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อ และต าแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คือ 

                      1. น.ส.อรทัยา  พรานทนงค์       ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เป็นประธานกรรมการ 
   2. นายณัฐพงษ์  ขาวส าราญ       ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ         เป็นกรรมการ 
   3. จ.อ.กรุง  สีดากุล                 ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เป็นกรรมการ 

    ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  และบังเกิดผลดีแก่        
ทางราชการต่อไป 

    ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ วันที่         เดือน   สงิหาคม   พ.ศ.   2563 

       (ลงชื่อ)............................................................ 
                  ( นายจักรี   นาประสิทธิ์ ) 

                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาลร่าง/พิมพ์
.................................................. 

                                                                                               ร่าง/พิมพ์.................................................. 
                                                                                               ทาน.......................................................... 
                                                                                               ตรวจ........................................................ 



                                                                             ส าเนา 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 
ที่          / ๒๕63 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  จะด าเนินการจัดโครงการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ  ประจ าปี
งบประมาณ  2563  เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองทั้ง
ทางด้านโภชนาการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ   เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้สูงอายุมี
ทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเพ่ือด ารงอยู่ ในสังคมอย่างมีคุณค่า  ให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ  
เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง  โดยวิธี  เฉพาะเจาะจง นั้น   

 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒            
ข้อ ๗๙ ข้อ ๒๕ (๕) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ข้อ  2(1.1)                        
จึงขอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อ และต าแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คือ 

                      1. น.ส.อรทัยา  พรานทนงค์       ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เป็นประธานกรรมการ 
   2. นายณัฐพงษ์  ขาวส าราญ       ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ         เป็นกรรมการ 
   3. จ.อ.กรุง  สีดากุล                 ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เป็นกรรมการ 

    ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  และบังเกิดผลดีแก่        
ทางราชการต่อไป 

    ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ วันที่         เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.   2563 

 

       (ลงชื่อ)............................................................ 
                  ( นายจักรี   นาประสิทธิ์ ) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 

 

                                                                                               ร่าง/พิมพ์.................................................. 
                                                                                               ร่าง/พิมพ์.................................................. 
                                                                                               ทาน.......................................................... 
                                                                                               ตรวจ......................................................... 

 



                                             ส าเนาคู่ฉบับ                                    ส าเนา 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 
ที่          / ๒๕63 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  จะด าเนินการจัดโครงการหนูน้อยสุขภาพดี  ประจ าปีงบประมาณ  
2563  เพ่ือให้เด็กปฐมวัย และผู้ปกครอง ครู ได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่ดี เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้ทราบถึง
ความส าคัญของสุขภาพและอนามัยของตน เพ่ือให้เด็กปฐมวัยรู้จักวิธีการออกก าลังกายอย่างง่ายเพ่ือเป็นการสร้างสุข
นิสัยอันด ี โดยวิธี  เฉพาะเจาะจง นั้น   

 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒            
ข้อ ๗๙ ข้อ ๒๕ (๕) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ข้อ  2(1.1)                        
จึงขอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อ และต าแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คือ 

                      1. น.ส.อรทัยา  พรานทนงค์       ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เป็นประธานกรรมการ 
   2. นายณัฐพงษ์  ขาวส าราญ       ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ         เป็นกรรมการ 
   3. จ.อ.กรุง  สีดากุล                 ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เป็นกรรมการ 

    ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  และบังเกิดผลดีแก่        
ทางราชการต่อไป 

    ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ วันที่         เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.   2563 

 

       (ลงชื่อ)............................................................ 
                  ( นายจักรี   นาประสิทธิ์ ) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 

 

                                                                                               ร่าง/พิมพ์.................................................. 
                                                                                               ร่าง/พิมพ์.................................................. 
                                                                                               ทาน.......................................................... 
                                                                                               ตรวจ......................................................... 
 



 
                                             ส าเนาคู่ฉบับ                                    ส าเนา 

 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 
ที่          / ๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  จะด าเนินการจัดโครงการวัยรุ่นวัยใส ห่างไกลยาเสพติด  
ประจ าปีงบประมาณ  2563  เพ่ือพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นกลุ่มแกนน าในชุมชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
สามารถท ากิจกรรม ที่สอดคล้องกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ร่วมกัน และเกิดเครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชน                             
โดยวิธี  เฉพาะเจาะจง นั้น   

 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๗๙ 
ข้อ ๒๕ (๕) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  โดยวิธี  เฉพาะเจาะจง ข้อ  2(1.1)                        
จึงขอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อ และต าแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คือ 

                      1. น.ส.อรทัยา  พรานทนงค์       ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เป็นประธานกรรมการ 
   2. นายณัฐพงษ์  ขาวส าราญ       ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ         เป็นกรรมการ 
   3. จ.อ.กรุง  สีดากุล                 ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เป็นกรรมการ 

    ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  และบังเกิดผลดีแก่        
ทางราชการต่อไป 

    ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ วันที่         เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.   2563 

 

       (ลงชื่อ)............................................................ 
                  ( นายจักรี   นาประสิทธิ์ ) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 

 

                                                                                               ร่าง/พิมพ์.................................................. 
                                                                                               ร่าง/พิมพ์.................................................. 
                                                                                               ทาน.......................................................... 
                                                                                               ตรวจ......................................................... 
 



 
                                             ส าเนาคู่ฉบับ                                    ส าเนาคู่ 

 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 
ที่          / ๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  จะด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัส
อาหาร  ประจ าปีงบประมาณ  2563  เพ่ือลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการบริโภคอาหารและน้ าดื่มที่ไม่สะอาด 
เพ่ือส่งเสริมการจัดบริการอาหารสดที่มีคุณภาพดี สะอาด และปลอดภัย  และเพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดบริการด้าน
สถานที่จ าหน่ายอาหาร  และภาชนะใส่อาหารต้องมีความสะอาดให้ถูกสุขลักษณะ                            โดยวิธี  
เฉพาะเจาะจง นั้น   

 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๗๙ 
ข้อ ๒๕ (๕) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  โดยวิธี  เฉพาะเจาะจง ข้อ  2(1.1)                        
จึงขอแต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อ และต าแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คือ 

                      1. น.ส.อรทัยา  พรานทนงค์       ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เป็นประธานกรรมการ 
   2. นายณัฐพงษ์  ขาวส าราญ       ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ         เป็นกรรมการ 
   3. จ.อ.กรุง  สีดากุล                 ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เป็นกรรมการ 

    ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  และบังเกิดผลดีแก่        
ทางราชการต่อไป 

    ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ วันที่           เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.   2563 

 

       (ลงชื่อ)............................................................ 
                  ( นายจักรี   นาประสิทธิ์ ) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 

 

                                                                                               ร่าง/พิมพ์.................................................. 
                                                                                               ร่าง/พิมพ์.................................................. 
                                                                                               ทาน.......................................................... 
                                                                                               ตรวจ......................................................... 



                                             ส าเนาคู่ฉบับ                                 

 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 
ที่   168 / ๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  กองสวัสดิการสังคม  จะด าเนินการจัดโครงการสตรีไทย  ห่วงใย
สุขภาพ  ประจ าปีงบประมาณ   2563  เพ่ือให้สตรีมีความรู้ความเข้าใจ  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเองทั้งด้านการโภชาการ  การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ  การบริโภคอาหารที่เหมาะสม  และ
การออกก าลังกายอย่างถูกวิธีและเหมาะสม     โดยวิธี  เฉพาะเจาะจง นั้น  

 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๗๙ 
ข้อ ๒๕ (๕) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ข้อ  2(1.1)  จึงขอแต่งตั้ง
บุคคลที่มีรายชื่อ และต าแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คือ 

                      1. น.ส.อรทัยา  พรานทนงค์       ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เป็นประธานกรรมการ 
   2. นายณัฐพงษ์  ขาวส าราญ       ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ         เป็นกรรมการ 
   3. พ.อ.อ.วุฒิชัย อินทรหอม        ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานปูองกันฯ               เป็นกรรมการ 

    ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  และบังเกิดผลดีแก่        
ทางราชการต่อไป 

    ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   27   เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.   2563   เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ วันที่    27    เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.   2563 

 

       (ลงชื่อ)............................................................ 
                  ( นายจักรี   นาประสิทธิ์ ) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 

 

ร่าง/พิมพ์...................................................... 
ทาน.............................................................. 
ตรวจ............................................................ 

 

                  ทาน.......................................................... 



                                                             ส าเนาคู่ฉบับ                           ตรวจ.........................บ                   
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 
ที่          / ๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  จะด าเนินการจัดโครงการรณรงค์ปูองกันไข้เลือดออก (จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทรายอะเบทและน้ ายาพ่นหมอกควัน)  ประจ าปีงบประมาณ  2563  เพ่ือเป็นการ
ปูองกันให้ประชาชนในต าบลชัยบาดาลโดยเฉพาะเด็กเล็กไม่ให้ได้รับเชื้อโรคนี้ และลดความเสี่ยงของการเกิดโรค
ไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อที่น าโดยยุงลายเป็นพาหะ ที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและควบคุมเพ่ือก าจัดยุงลายตัวแก่ด้วยวิธีการใช้ทรายอะเบทใส่ลงในแหล่งเพาะพันธ์
ลูกน้ ายุงลาย และการพ่นหมอกควันในพื้นท่ีให้ครอบคลุม โดยวิธี  เฉพาะเจาะจง นั้น   

 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๗๙ 
ข้อ ๒๕ (๕) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ข้อ  2(1.1)  จึงขอแต่งตั้ง
บุคคลที่มีรายชื่อ และต าแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คือ 

                      1. น.ส.อรทัยา  พรานทนงค์       ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เป็นประธานกรรมการ 
   2. นายณัฐพงษ์  ขาวส าราญ       ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ         เป็นกรรมการ 
   3. จ.อ.กรุง  สีดากุล                 ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เป็นกรรมการ 

    ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  และบังเกิดผลดีแก่        
ทางราชการต่อไป 

    ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ วันที่     20    เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.   2563 

 

       (ลงชื่อ)............................................................ 
                  ( นายจักรี   นาประสิทธิ์ ) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 

 

ร่าง/พิมพ์...................................................... 
ทาน.............................................................. 
ตรวจ............................................................ 

ร่าง/พิมพ์.. 



ส าเนาคู่ฉบับ 

 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 
ที่          / ๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  กองสวัสดิการสังคม  จะด าเนินการจัดโครงการ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ประจ าปีงบประมาณ   2562  (ฝึกอบรมการท าขนมไทย)  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนโดยการฝึกอาชีพการท าขนมไทย  เพ่ือให้มีทักษะการท าขนมไทย  การเรียนรู้และอนุรักษ์การท าขนม
ไทยตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี  โดยวิธี  เฉพาะเจาะจง นั้น  

 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๗๙ 
ข้อ ๒๕ (๕) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ข้อ  2(1.1)  จึงขอแต่งตั้ง
บุคคลที่มีรายชื่อ และต าแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คือ 

                      1. น.ส.อรทัยา  พรานทนงค์       ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เป็นประธานกรรมการ 
   2. นายณัฐพงษ์  ขาวส าราญ       ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ         เป็นกรรมการ 
   3. จ.อ.กรุง  สีดากุล                 ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เป็นกรรมการ 

    ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  และบังเกิดผลดีแก่        
ทางราชการต่อไป 

    ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   26   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.   2562   เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ วันที่     26    เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.   2562 

 

       (ลงชื่อ)............................................................ 
                  ( นายจักรี   นาประสิทธิ์ ) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 

 

                                                                                               ร่าง/พิมพ์.................................................. 
                                                                                               ทาน.......................................................... 
                                                                                               ตรวจ........................................................ 

    



                                           ส าเนาคู่ฉบับ                                 

 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 
ที่          / ๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  กองสวัสดิการสังคม  จะด าเนินการจัดโครงการสตรีไทย  ห่วงใย
สุขภาพ  ประจ าปีงบประมาณ   2562  เพ่ือให้สตรีมีความรู้ความเข้าใจ  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเองทั้งด้านการโภชาการ  การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ  การบริโภคอาหารที่เหมาะสม  และ
การออกก าลังกายอย่างถูกวิธีและเหมาะสม     โดยวิธี  เฉพาะเจาะจง นั้น  

 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๗๙ 
ข้อ ๒๕ (๕) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ข้อ  2(1.1)  จึงขอแต่งตั้ง
บุคคลที่มีรายชื่อ และต าแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คือ 

                      1. น.ส.อรทัยา  พรานทนงค์       ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เป็นประธานกรรมการ 
   2. นายณัฐพงษ์  ขาวส าราญ       ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ         เป็นกรรมการ 
   3. พ.อ.อ.วุฒิชัย อินทรหอม        ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานปูองกันฯ               เป็นกรรมการ 

    ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  และบังเกิดผลดีแก่        
ทางราชการต่อไป 

    ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่        เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.   2562   เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ วันที่           เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.   2562 

 

       (ลงชื่อ)............................................................ 
                  ( นายจักรี   นาประสิทธิ์ ) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 

 

ร่าง/พิมพ์...................................................... 
ทาน.............................................................. 
ตรวจ............................................................ 

 

 



 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 
ที่          / ๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  กองสวัสดิการสังคม  จะด าเนินการจัดโครงการสตรีไทย  ห่วงใย
สุขภาพ  ประจ าปีงบประมาณ   2562  เพ่ือให้สตรีมีความรู้ความเข้าใจ  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเองทั้งด้านการโภชาการ  การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ  การบริโภคอาหารที่เหมาะสม  และ
การออกก าลังกายอย่างถูกวิธีและเหมาะสม     โดยวิธี  เฉพาะเจาะจง นั้น  

 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๗๙ 
ข้อ ๒๕ (๕) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ข้อ  2(1.1)  จึงขอแต่งตั้ง
บุคคลที่มีรายชื่อ และต าแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คือ 

                      1. น.ส.อรทัยา  พรานทนงค์       ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เป็นประธานกรรมการ 
   2. นายณัฐพงษ์  ขาวส าราญ       ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ         เป็นกรรมการ 
   3. พ.อ.อ.วุฒิชัย อินทรหอม        ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานปูองกันฯ               เป็นกรรมการ 

    ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  และบังเกิดผลดีแก่        
ทางราชการต่อไป 

    ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่        เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.   2562   เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ วันที่           เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.   2562 

 

       (ลงชื่อ)............................................................ 
                  ( นายจักรี   นาประสิทธิ์ ) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 

 

 

                                                                                                 
 

 
 



                                           ส าเนาคู่ฉบับ 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 
ที่   448/ ๒๕63 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  กองสวัสด การสังคม  จะด าเนินการจัดซื้อวัสดุส านักงาน  
ประจ าปีงบประมาณ   2562  ส าหรับใช้ในงานกองสวัสดิการสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห์   (00230)  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  (00231)  งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุส านักงาน  หน้า  
93   ตั้งไว้จ านวน  30,๐๐๐ บาท  (-สามหมื่นบาทถ้วน-)  โดยวิธี  เฉพาะเจาะจง นั้น  

 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๗๙ 
ข้อ ๒๕ (๕) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ข้อ  2(1.1)  จึงขอแต่งตั้ง
บุคคลที่มีรายชื่อ และต าแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คือ 

                      1. นางสาวอรัทยา  พรานทนงค์    ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เป็น ประธานกรรมการ 
   2. นายณัฐพงษ์  ขาวส าราญ        ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ         เป็น กรรมการ 
   3. จ.อ.กรุง  สีดากุล                  ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  เป็นกรรมการ 

    ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  และบังเกิดผลดีแก่        
ทางราชการต่อไป 

    ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่    16    เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.   2563   เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ วันที่     16      เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.   2563 

 

       (ลงชื่อ)............................................................ 
                  ( นายจักรี   นาประสิทธิ์ ) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 

 

 

                                                                                                ร่าง/พิมพ์................................................ 
                                                                                                ทาน........................................................ 
                                                                                                ตรวจ...................................................... 

 



 

 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 
ที่        / ๒๕61 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  จะด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน   
ประจ าปีงบประมาณ  2561  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล ให้มีกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรม และค่านิยมในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  เพ่ือเพ่ิม
ความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน 
และเพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นภายในต าบล  และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนา
จิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน สร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจเพ่ือให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มี
จิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสลพ และมุ่งสู่การมี  จิตอาสาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                                 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252) งบ
ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ  หน้า  71  ตั้งไว้จ านวน 100,๐๐๐ บาท   (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)  โดยวิธี  เฉพาะเจาะจง นั้น  

 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๗๙ 
ข้อ ๒๕ (๕) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ข้อ  2(1.1)   จึงขอแต่งตั้ง
บุคคลที่มีรายชื่อ และต าแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คือ 

                      1. น.ส.อรทัยา  พรานทนงค์          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เป็น  ประธานกรรมการ 
 2. นายณัฐพงษ์  ขาวส าราญ          ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชนฎิบัติการ           เป็น  กรรมการ 

   3. จ.อ.กรุง  สีดากุล                    ต าแหน่ง   จพง.พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ       เป็น  กรรมการ 
    ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  และบังเกิดผลดีแก่        

ทางราชการต่อไป 

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่        เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.   2561   เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ วันที่           เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.   2561 

       (ลงชื่อ)............................................................ 
                  ( นายจักรี   นาประสิทธิ์ ) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 

 
 



 
                                ส าเนาคู่ฉบับ 

 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 
ที่  434 / ๒๕61 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล  จะด าเนินการจัดท าโครงการโครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ   
ประจ าปีงบประมาณ  2561  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร   เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๖  พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  และ เนื่องในวโรกาสมหามงคล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  86  พรรษา  12  สิงหาคม  2561   เพ่ืออนุรักษ์ปุาโดยการปลูกต้นไม้ซึ่งสอดคล้องกับ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  และเพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ปุาไม้และเป็น
การปูองกันภาวะโลกร้อน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน (00252)                                    งบด าเนินงาน   หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  หน้า  70  ตั้งไว้จ านวน 100,๐๐๐ บาท  (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)  
โดยวิธี  เฉพาะเจาะจง นั้น  

 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๗๙ 
ข้อ ๒๕ (๕) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ข้อ  2(1.1)   จึงขอแต่งตั้ง
บุคคลที่มีรายชื่อ และต าแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คือ 

                      1. น.ส.อรทัยา  พรานทนงค์          ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เป็น  ประธานกรรมการ 
 2. นายณัฐพงษ์  ขาวส าราญ          ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชนฎิบัติการ           เป็น  กรรมการ 

   3. จ.อ.กรุง  สีดากุล                    ต าแหน่ง   จพง.พัฒนาชุมชนปฏิบัติการ       เป็น  กรรมการ 
    ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  และบังเกิดผลดีแก่        

ทางราชการต่อไป 

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่    8   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.   2561   เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ วันที่    8      เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.   2561 

       (ลงชื่อ)............................................................ 
                  ( นายจักรี   นาประสิทธิ์ ) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชัยบาดาล 

ร่าง/พิมพ์.................................................. 
                                                                                                  ทาน

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



                                                                                                  ตรวจ

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

 

 

 

 

 


