
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่
อําเภอ หนองบัวระเหว   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 95,246,112 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 13,478,920 บาท
งบบุคลากร รวม 10,654,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,142,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เดือนละ  21,120  บาท  ตังไว้  12  เดือน  เป็นเงิน  253,440
  บาท  
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ตังไว้  2
  คน  เดือนละ  11,610  บาท/คน  ตังไว้  12 เดือน  เป็นเงิน  278,640
  บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัว
ไป  งานบริหารทัวไป 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เดือนละ  1,900  บาท  ตังไว้  12  เดือน เป็นเงิน   22,800  บาท 
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ตังไว้  2  คน  เดือนละ  950 บาท/คน  ตังไว้ 12 เดือน  เป็น
เงิน  22,800 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป  แผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  เดือนละ  1,900  บาท  ตังไว้  12 เดือน  เป็นเงิน 22,800
 บาท 
 
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  ตังไว้  2 คน  เดือนละ  950 บาท/คน  ตังไว้  12
 เดือน  เป็นเงิน  22,800 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,720 บาท

คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  ตังไว้  1  คน  เดือนละ 7,560  บาท   ตัง
ไว้  12  เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผน
งานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,428,520 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล  ดัง
นี  
   (1)ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ตังไว้ 12
 เดือนๆ ละ 11,620  บาท เป็นเงิน 139,320 บาท
   (2)รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ตังไว้  12  เดือน ๆ
 ละ  9,500บาท   เป็นเงิน 114,000 บาท
   (3) เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ ตังไว้  12
 เดือนๆ ละ 7,560  บาท  เป็นเงิน 90,720  บาท 
   (4) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน  34 คน  ตังไว้  12
 เดือน ๆ ละ 7,560  บาท/คน   เป็นเงิน  3,084,480  บาท  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัว
ไป  งานบริหารทัวไป ** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินค่า
ตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  สมาชิกประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขาสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  (ฉบับที 2)  พ.ศ.2557 (ที ชย.0023.4/613 ลงวัน
ที  22  กรกฎาคม  2557)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,511,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,782,560 บาท
-คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานประจําปี  ตังไว้  8  อัตรา  
  1.ปลัด อบต. ตังไว้ 630,000 บาท
  2.หัวหน้าสํานักปลัด ตังไว้  384,720 บาท
  3.นิติกรชํานาญการ  ตังไว้ 371,520 บาท
  4.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ/ชํานาญงาน  ตังไว้ 269,880  บาท
  5.นักจัดการงานทัวไปปฏิบัติการ/ชํานาญการ ตังไว้ 379,320 บาท
  6.นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  ตังไว้ 282,600 บาท
  7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชํานาญการ  253,680 บาท
  8.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชํานาญ
งาน ตัง 210,840 บาท ตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ทัง
นี ให้จ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือน  เลือนระดับของพนักงานส่วน
ตําบล ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที  มท  0809.2/ว 138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัว
ไป  งานบริหารทัวไป 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 264,000 บาท
(1) เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นัก
บริหารงานท้องถิน) ทีมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง  ตังไว้ 12 เดือน ๆ
 ละ  7,000 บาท เป็นเงิน  84,000  บาท    
 (2) เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล  (นักบริหารงานท้องถิน) ทีมีสิทธิได้รับเงิน  จํานวน  12  เดือน ๆ
 ละ 7,000  บาท  เป็นเงิน  84,000  บาท 
 (3) เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด (ผู้อํานวยการ
ระดับต้น) ของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตัง
ไว้ 12 เดือน ๆ ละ 3,500  บาท เป็นเงิน  42,000  บาท 
 (4) เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของนิติกร ตังไว้ 12  เดือน ๆ
 ละ  4,500  บาท เป็นเงิน  54,000  บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัว
ไป  งานบริหารทัวไป   
* ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรือง  หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  (แก้ไขเพิมเติม  ฉบับที 43) พ.ศ.2559  ลงวันที  4
  พฤษภาคม  2559  หนังสือ สถจ.ที  ชย  0023.2/5369  ลงวันที  4
 พฤษภาคม  2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,040,440 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในสํานัก
ปลัด  ตังไว้  23  อัตรา  ดังนี 
1. พนักงานจ้างภารกิจ จํานวน 14  อัตรา ตังไว้  2,068,440  บาท
   (1) ผช.จพง.ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา ตังไว้  148,080 บาท
   (2) ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  อัตรา ตังไว้ 145,320 บาท
   (3) ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน  4  อัตรา 
         ตังไว้  558,120 บาท   
   (4) พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  4  อัตรา  ตังไว้  572,520 บาท
   (5) แม่บ้าน (มีทักษะ) จํานวน  1  อัตรา  ตังไว้ 144,120 บาท  
   (6) คนสวน  (มีทักษะ) จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 125,880 บาท
   (7) ผช.นักทรัพยากรบุคคล (ป.ตรี) จํานวน 1 อัตรา 
        ตังไว้ 187,200 บาท
   (8) ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.ตรี) จํานวน 1 อัตรา 
        ตังไว้ 187,200 บาท
2. พนักงานจ้างทัวไป ตังไว้  9  อัตรา ตังไว้  972,000  บาท
   (1) ภารโรง  จํานวน  2  อัตรา ตังไว้ 216,000 บาท
   (2) ยาม  จํานวน  2  อัตรา ตังไว้ 216,000 บาท
   (3) คนงานทัวไป  จํานวน  3  อัตรา ตังไว้ 324,000 บาท  
   (4) แม่บ้าน  จํานวน  1  อัตรา  ตังไว้ 108,000 บาท
ตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัว
ไป 
* ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรือง  หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิมเติม  ฉบับที 5) พ.ศ
.2558  วันที  29  กันยายน  พ.ศ.2558
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 424,800 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจทีปฏิบัติหน้าทีในสํานักปลัด  ตังไว้  21  อัตรา ดังนี 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  12 อัตรา ตังไว้  288,000  บาท
 (1) ผช.จพง.ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา 
 (2) ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  อัตรา 
 (3) ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  4  อัตรา   
 (4) พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  4  อัตรา  
 (5) แม่บ้าน (มีทักษะ) จํานวน  1  อัตรา   
 (6) คนสวน (มีทักษะ) จํานวน 1 อัตรา 
 2.พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  9  คน  ตังไว้  108,000 บาท
ตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับแก้ไขเพิมเติม (ฉบับ
ที 3) พ.ศ.2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผน
งานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป 
* ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรือง  หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิมเติม  ฉบับที 5) พ.ศ
.2558  วันที  29  กันยายน  พ.ศ.2558

งบดําเนินงาน รวม 2,680,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 430,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่  อปท.  ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิ , ผู้ตรวจรายงานและประเมินความ
ชํานาญหรือความเชียวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับการ
ประเมิน, คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง , คณะ
กรรมการสอบสวน,  คณะกรรมการประเมินผลงานเงินรางวัล , เงินทํา
ขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว  และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัว
ไป  งานบริหารทัวไป 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้
แก่ข้าราชการท้องถินและพนักงานจ้างทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัว
ไป  งานบริหารทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 250,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการส่วนท้องถิน ซึงมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ.2559  โดยกําหนดค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง
ของข้าราชการท้องถิน  ลงวันที  8  กรกฎาคม  2559  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่ผู้บริหารท้องถิน
และพนักงานส่วนตําบล  ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่า
เรียนบุตรได้ตามระเบียบ ฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป  แผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป
* ด่วนทีสุด  มท  0803/ว 1328 ลงวันที  4  กรกฎาคม  2559
  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนตาม
มาตรา  8 แห่งพระรากฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของ
บุตร  พ.ศ.2523  และแก้ไขเพิมเติม (ด่วนทีสุด  ที  กค.0422.3/ว 257
 ลงวันที 28 มิ.ย.2559

ค่าใช้สอย รวม 1,230,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
1.ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ จํานวน 40,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างในการถ่ายเอกสาร  เย็บเล่มหนังสือหรือปก
หนังสือ  หรือจัดทําเอกสารรูปเล่มอืนใด  ทีเกียวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจและอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล  ทีสามารถเบิกจ่าย
ในรายจ่ายประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป  แผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป   
2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณา  ประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่กิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ในสือประเภทต่าง ๆ เช่น  วิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  วารสาร  แผ่นพับ  ป้ายประชาสัมพันธ์  สิง
พิมพ์ต่าง ๆ ค่าจัดทําป้ายหรือขยายรูปถ่าย  และค่าใช้จ่ายเพือโฆษณาและ
เผยแพร่อืน ๆ  ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัว
ไป  งานบริหารทัวไป 
3.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ  ค่าธรรมเนียม
ศาล  ค่าธรรมเนียมทีดิน  หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ  ทีเกียวกับการดําเนิน
งานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล  ทีสามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป  แผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป 
4.ค่าเบียประกัน จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  ค่ารับวารสารและสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ๆ  ทีเกียวกับการดําเนินงาน
ตามภารกิจและอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล  ทีสามารถเบิก
จ่ายในประเภทรายจ่ายนี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป  แผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป 
5.ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชน จํานวน 60,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  และให้บริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  ประสานแจ้งข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเสียง
ตามสายและวิทยุชุมชนช่วยเหลือประสานงานกิจการสภา  ประชาคมหมู่
บ้าน  ตําบล  ผู้นําชุมชนกับองค์การบริหารส่วนตําบล  ในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนตามอํานาจหน้าที  และค่าจ้างอืน ๆ  ทีเกียวกับ
การดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัว
ไป 
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท
คําชีแจง  
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
ตรวจงาน  หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึง
ร่วมต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคล  เช่น  ค่าอาหาร  หรือค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าของขวัญ  ของทีระลึก  ค่าจัดทําเอกสาร  ค่าใช้จ่ายที
เกียวเนืองในการเลียงรับรอง
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรองสภาท้องถิน  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทย  หรือขององค์การบริหารส่วนตําบล  ในการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  รัฐวิสาหกิจ  กลุ่มองค์กร
เอกชน  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ต่างๆ ค่าบริการ
อืน ๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวเนืองในการเลียงรับรอง  ทังนี  ให้รวมถึงผู้
เข้าร่วมประชุมอืน ๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม  โดยค่า
ใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียจ่ายกันได้ทุกรายการ  ภายในวงเงินทีตัง
ประมาณการไว้  นี  (ไม่รวมในข้อ 1 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที  มท  0808.4/ว.2381 ลว.28 ก.ค.2548) 
-เพือจ่ายสําหรับการจัดซือ  การจ้างทําของช่อดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  พวงมาลาและอืน ๆ ในงานรัฐพิธีและวันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระ
และโอกาสทีจําเป็นและมีความสําคัญหรือมอบให้แก่บุคคลสําคัญตามหลัก
เกณฑ์หรือหนังสือสังการของหน่วยงานราชการเกียวกับงานรัฐพิธี  ทีเกียว
กับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัว
ไป 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(สํานักปลัดฯ) จํานวน 200,000 บาท
คําชีแจง  
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  ฝึกอบรมเพือการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้เกียวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินให้แก่สมาชิก อบต.  ตัง
ไว้ 100,000  บาท 
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  ฝึกอบรมเพือการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้เกียวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินให้แก่คณะผู้
บริหาร  พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  ตัง
ไว้  100,000  บาท เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
ลงทะเบียนฝึกอบรมหรือสัมมนา  ประชุมต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง  และเกียวข้องกับการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหน้าทีขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี   ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 1) พ.ศ.2555
 (ฉบับที  2)  พ.ศ.2558  (ฉบับที 3) พ.ศ.2559   (ตังจ่ายไม่เกินร้อย
ละ  3  ของรายได้รวมเงินรายได้ของปีงบประมาณ  2558  หนังสือ  ด่วน
ทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3446 ลว. 19 ต.ค. 2548)  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป
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2.โครงการเลือกตังผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิน (สํานักปลัดฯ) จํานวน 500,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสําหรับการเลือกตังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตามทีกฎหมายกําหนด  อีกทัง  ให้ความร่วม
มือในการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์  หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การเลือกตังสภาผู้แทนราษฎร  และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะ
สม  โดยคํานึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที 6 กรกฎาคม 2561  (หนังสือ กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที  มท
 0808.2/ว 3028  ลงวันที  6  มิถุนายน 2561) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป
3.โครงการสํารวจความพึงพอใจในการบริการ (สํานักปลัดฯ) จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานกิจกรรมสํารวจความพึง
พอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  เพือศึกษา
และจัดเก็บข้อมูลแบบสํารวจงานบริให้บริการของหน่วยงานราชการภาย
ในองค์กร ตามหลักทางการปกครองของรัฐบาลในอันทีจะรักษาความมัน
คงและความผาสุกของประชาชน ยึดหลักการกระจายอํานาจปกครอง  และ
เพือให้สอดคล้องกับกลักการประชาธิปไตย  โดยจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบัน
หน่วยงานกลาง  สถาบันอุดมศึกษา  ดําเนินการสํารวจพร้อมประมวลผล
และรายงานองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2562 ยุทธศาสตร์ที 6  แนว
ทางการพัฒนาที  6.2  หน้าที  83  รายการที  12  (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิที 4  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินในเขตจังหวัดชัยภูมิที 1,2 ) ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผน
งานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
สํานักงาน  และรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน  ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป  แผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป
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ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

1.วัสดุคงทน  ตังไว้    50,000   บาท 
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า  เช่น  หนังสือ  เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เก้าอีพลาสติก  แปรงลบกระดานดํา  ตรายาง  ทีถู
พืน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผน
งานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป
2. วัสดุสินเปลือง  ตังไว้   150,000 บาท 
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายาลบคําผิด  เทป
กาว  ลวดเย็บกระดาษ  สมุด  ซองเอกสาร  ตลับหมึก นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชน  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผน
งานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป
*  ตามหนังสือ  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  และ  มท 0808.2/ว1555 ลงวันที  22
  มีนาคม 2560  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หน้า1 *

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง  
1. วัสดุคงทน  ตังไว้  20,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า  เช่น  หม้อ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  กรอบรูป  มีด  ถัง  ถาด  แก้ว
นํา จานรอง ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  กระจกเงา  โอ่งนํา  ทีนอน  เตา
นํามัน  เตารีด  เตาไฟฟ้า  ถังแก๊ส ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
ด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป
2. วัสดุสินเปลือง  ตังไว้  30,000  บาท 
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า  เช่น  ผลซักฟอก  สบู่  นํายาดับกลิน  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง  มุ้ง  ผ้าปูที
นอน  ผ้าปูโต๊ะ  นําจืดทีซือจากเอกชน   ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป
* ตามหนังสือ  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  และ  มท 0808.2/ว1555 ลงวันที  22
  มีนาคม 2560 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หน้า 2-3 *
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า  เช่น  แก๊สหุงต้ม  นํามันเชือเพลิง  นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามัน
เบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี  นํามันเครือง  ถ่าน  ก๊าส ฯลฯ  และวัสดุ
อืน ๆ  ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัว
ไป 
* ตามหนังสือ  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  และ  มท 0808.2/ว1555 ลงวันที  22
  มีนาคม 2560 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  หน้า 5*

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
คําชีแจง  
1. วัสดุสินเปลือง  ตังไว้  60,000  บาท   
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้งานแล้วย่อมสิน
เปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือ
ไม่คงสภาพเดิม  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผลหมึกสําหรับเครืองพิมพ์  สาย
เคเบิล ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  
* ตามหนังสือ  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  และ  มท 0808.2/ว1555 ลงวันที  22
  มีนาคม 2560 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หน้า 7 

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท
คําชีแจง  
 1. วัสดุสินเปลือง  ตังไว้  40,000  บาท 
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้งานแล้วย่อมสิน
เปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือ
ไม่คงสภาพเดิม  เช่น  ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัวไป  งานบริหาร
ทัวไป
* ตามหนังสือ  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  และ  มท 0808.2/ว1555 ลงวันที  22
  มีนาคม 2560 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หน้า 9 *
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 520,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ทีใช้ประจําอาคารสํานักงาน  หรือ
อาคาร  สถานทีในทีสาธารณะทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  และค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนทีเกินสิทธิขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที 0810.8/ว 2217 ลง
วันที  19  ตุลาคม  2560 
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว
 1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560 
     -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0810.8/ว
 1529 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัว
ไป  งานบริหารทัวไป 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐานหรือโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ใน
งานราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มา
ซึงบริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  เช่น   ค่า
เช่าเครือง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาสาย  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ  ทีสามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริการเงินภาครัฐ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีสามารถเบิกจ่ายในรายจ่าย
ประเภทนี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผน
งานบริหารทัวไป  งานบริหารทัวไป 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  รวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืน ๆ  เช่น  ค่าบริการ  เคเบิล  ค่าเช่าช่อง
สัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป  แผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  14:19:38 หน้า : 10/125



งบลงทุน รวม 78,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 78,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (สํานักปลัดฯ) จํานวน 21,000 บาท
คําชีแจง   เพือจัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 21,000 บาท  สําหรับการเพิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล ซึงเป็นสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพคง
ทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สินเปลือง  หมดไป
หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน   
คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
  หน้า  6 ข้อ 13 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป  แผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป  ปรากฎในแผนพัฒนาสี
ปี อบต.วังตะเฆ่ เพิมเติมฉบับที 3 ตามบัญชีครุภัณฑ์  หน้า 59 รายการ
ที 5
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2. เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (สํานักปลัดฯ) จํานวน 32,000 บาท
ชีแจง  เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิว)  จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 16,000  บาท  สําหรับการเพิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ และผู้
ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึงเป็นสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพคง
ทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สินเปลือง  หมดไป
หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ
. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561  หน้า  3 ข้อ 7 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน1 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน1 หน่วย 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผน
งานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี อบต.วัง
ตะเฆ่ เพิมเติมฉบับที 3 ตามบัญชีครุภัณฑ์  หน้า 59 รายการที 4
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3.เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา  (สํานัก
ปลัดฯ)

จํานวน 18,000 บาท

คําชีแจง   เพือจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 9,000 บาท  สําหรับการเพิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ และผู้
ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึงเป็นสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพคง
ทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สินเปลือง  หมดไป
หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ
. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561  หน้า  19 ข้อ 51 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผน
งานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป
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4.เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) (สํานักปลัดฯ) จํานวน 7,900 บาท
คําชีแจง   เพือจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 1
 เครือง ๆ ละ 7,900  บาท  สําหรับการเพิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
นักทรัพยากรบุคคล ซึงเป็นสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สินเปลือง  หมดไปหรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน  คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วัน
ที 23 พฤษภาคม 2561  หน้า  18 ข้อ 50 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผน
งานบริหารทัวไป งานบริหารงานทัวไป ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี อบต.วัง
ตะเฆ่ เพิมเติมฉบับที 3 ตามบัญชีครุภัณฑ์  หน้า 59 รายการที 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 65,700 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,700 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
1.อุดหนุน อบต.โสกปลาดุก จํานวน 65,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืน  โดยอุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนตําบลโสกปลาดุก   เพือจ่ายตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559  ประกาศ  ณ  วัน
ที  24  พฤษภาคม  พ.ศ.2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด  ที  มท  0808.2/ว 3616 ลงวันที  24  มิถุนายน  2559)  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารทัวไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2562 ยุทธศาสตร์ที 8  แนวทางการพัฒนา
ที  8.1  หน้าที  96  รายการที  1  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ชัยภูมิที 4  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตจังหวัด
ชัยภูมิที 8 ) 

งานบริหารงานคลัง รวม 3,554,860 บาท
งบบุคลากร รวม 2,902,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,902,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,681,620 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานประจําปี  ตังไว้  6 อัตรา  
  1. ผู้อํานวยการกองคลัง  (ผู้อํานวยการต้น) ตังไว้  449,220  บาท
  2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชํานาญการ  ตังไว้ 266,760
 บาท 
  3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  ตังไว้  307,620 บาท
  4.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  ตังไว้  307,620  บาท
  5.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ตัง 307,620  บาท
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 -2563)  ทังนี ให้จ่ายตามคําสังการ
เลือนขันเงินเดือน  เลือนระดับของพนักงานส่วนตําบล  ตามหนังสือสํานัก
งาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที  มท  0809.2/ว 138 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารคลัง 
 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง (ระดับ
ต้น) ของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง ตังไว้  12
  เดือน ๆ ละ 3,500  บาท เป็นเงิน  42,000  บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารงาน
คลัง 
* ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรือง  หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  (แก้ไขเพิมเติม  ฉบับที 43) พ.ศ.2560  ลงวันที  4
  พฤษภาคม  2560  หนังสือ สถจ.ที  ชย  0023.2/5369  ลงวันที  4
 พฤษภาคม  2560
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,011,240 บาท
 คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในกอง
คลัง  ตังไว้   7  อัตรา  ดังนี 
1.ผช.จพง.การเงินและบัญชี  จํานวน  2  อัตรา  ตังไว้ 291,240 บาท
2.ผช.จพง.พัสดุ  จํานวน  2  อัตรา  ตังไว้  302,160  บาท
3.ผช.จพง.จัดเก็บรายได้  จํานวน  2  อัตรา  ตังไว้  268,560 บาท
4.ผช.จพง.ธุรการ (กองคลัง)  จํานวน  1  อัตรา  ตังไว้ 149,280 บาท
ตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี  (พ.ศ.2561-2563) ทังนี ให้จ่ายตามคําสังการ
เลือนขันเงินเดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป  แผนงานบริหารทัวไป   งานบริหารงานคลัง  
* ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที  มท  0809.2/ว 138 ลง
วันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 168,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจทีปฏิบัติหน้าทีในสํานักปลัด  ตังไว้  7  อัตรา ดังนี 
1.ผช.จพง.การเงินและบัญชี  จํานวน  2  อัตรา 
2.ผช.จพง.พัสดุ  จํานวน  2  อัตรา 
3.ผช.จพง.จัดเก็บรายได้  จํานวน  2  อัตรา
4.ผช.จพง.ธุรการ  (กองคลัง) จํานวน  1 อัตรา  
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงาน
คลัง    
* ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรือง  กําหนด
หลักเกณฑ์เกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว  (ฉบับที 4) ลงวันที  5  สิงหาคม  2558

งบดําเนินงาน รวม 652,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่  อปท. ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิ , ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชํานาญ
หรือความเชียวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับการ
ประเมิน, คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง , คณะ
กรรมการสอบสวน,  คณะกรรมการประเมินผลงานเงินรางวัล , เงินทํา
ขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว  และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารงานคลัง 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงาน  พนักงานจ้างทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงาน
คลัง  
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการส่วนท้องถิน ซึงมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ.2559  โดยกําหนดค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง
ของข้าราชการท้องถิน  ลงวันที  8  กรกฎาคม  2559  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารงาน
คลัง

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 40,000 บาท
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรได้ตาม
ระเบียบ ฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผน
งานบริหารทัวไป  งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองคลัง) จํานวน 80,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  ฝึกอบรมเพือการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้เกียวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินให้แก่ พนักงานในสังกัด
กองคลัง  เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมหรือสัมมนา  ประชุมต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  และ
เกียวข้องกับการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหน้าทีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่าย
นี   ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 1) พ.ศ.2555 (ฉบับ
ที  2)  พ.ศ.2558  (ฉบับที 3) พ.ศ.2559  (ตังจ่ายไม่เกินร้อยละ  3  ของ
รายได้รวมเงินรายได้ของปีงบประมาณ  2558  หนังสือ  ด่วนที
สุด  ที  มท  0808.2/ว 3446 ลว. 19 ต.ค. 2548)  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงาน
คลัง   
2.โครงการส่งเสริมท้องถินปลอดการทุจริต (กองคลัง) จํานวน 70,000 บาท
คําชีแจง  เพือการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (e-LAAS) ให้บรรลุผล
สัมฤทธิ เช่น  การเตรียมเครืองคอมพิวเตอร์  วัสดุ  อุปกรณ์  และการปรับ
ปรุงระบบอินเตอร์เน็ต  เพือให้มีความพร้อมทีจะรองรับการปฏิบัติงานใน
ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ  ทีสามารถเบิกจ่ายประเภทรายจ่ายนี  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก
เงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกคอรงส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 105
 เป็นต้น
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป  แผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารงานคลัง   (ด่วนมาก  ที  มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน  2561)  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปีของ อบต.วังตะเฆ่ ฉบับเพิม
เติมที 2 พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  8  เเนวทางการพัฒนาที 8.1
 หน้า 77 รายการที 2 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชัยภูมิที 4 ยุทธ
ศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 8
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3.อบต.สัญจร (กองคลัง) จํานวน 100,000 บาท
คําชีแจง  เพือการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  โดยการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนท่าภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  และการจัดทําฐานข้อมูลในการาจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เช่น  การจัดทําฐานข้อมูลทีดินและสิงปลูก
สร้าง  เพือรองรับการจัดเก็บภาษีทีดินและสิงปลูกสร้าง  ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืนๆ  ทีจําเป็น  โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้
ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณทีตังไว้  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550 
   -กรมส่งเสริมกาปรกครองท้องถิน ด่วนมาก  ที  มท  0808.3/ว 462 ลง
วันที 29 กุมภาพันธ์ 2551  
   -กระทรวงมหาดไทยที  มท  0808.3/ว 67 ลงวันที  9
 มกราคม  2555   
   - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท  0808.3/ว 483 ลงวันที 19
 กุมภาพันธ์ 2561 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป  แผนงานบริหารทัว
ไป งานบริหารงานคลัง  (ด่วนมาก  ที  มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6
 มิถุนายน  2561) ปรากฎในแผนพัฒนาสีปีของ อบต.วังตะเฆ่ พ.ศ
.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  8  เเนวทางการพัฒนาที 8.1 หน้า 72
 รายการที 1 สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดเชัยภูมิที 4 ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัดชัยภูมิที 8

4.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (กองคลัง) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
ท้องถิน  ข้าราชการ  และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  เช่น  การจัดเก็บรายได้  การจัดทําแผนทีภาษี  การเงินการคลัง  การ
พัสดุ  และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน (e-LAAS) เป็นต้น  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารงานทัวไป  แผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง   (ด่วน
มาก  ที  มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน  2561) ปรากฎใน
แผนพัฒนาสีปีของ อบต.วังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  8
  เเนวทางการพัฒนาที 8.1 หน้า 90 รายการที 1 สอดคล้องยุทธศาสตร์จัง
หวัดเชัยภูมิที 4 ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 8
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

1.วัสดุคงทน  ตังไว้    20,000   บาท 
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานมไม่ยืนนาน  หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า  เช่น  หนังสือ  เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  แปรงลบกระดานดํา  ตรายาง  ทีถูพืน ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัว
ไป  งานบริหารงานคลัง
2.วัสดุสินเปลือง  ตังไว้   60,000 บาท 
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานมไม่ยืนนาน  หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายาลบคําผิด  เทป
กาว  ลวดเย็บกระดาษ  สมุด  ซองเอกสาร  ตลับหมึก นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชน  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผน
งานบริหารทัวไป  งานบริหารงานคลัง
* ตามหนังสือ  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หน้า1 *

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
1.วัสดุสินเปลือง  ตังไว้  20,000  บาท   
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้งานแล้วย่อมสิน
เปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือ
ไม่คงสภาพเดิม  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผลหมึกสําหรับเครืองพิมพ์  สาย
เคเบิล ฯลฯ  
2. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ตังไว้  40,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับ
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็น
การซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อม เช่น  วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่  หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดดิสก์ไดร์  ซีดีรอมไดร์ฟ  แผ่นกรอง
แสง  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรี
ซิป  เมาส์  เครืองกระจายสัญญาณ ฯลฯ   และวัสดุอืน ๆ  ทีสามารถเบิก
จ่ายในรายจ่ายประเภทนี  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป  แผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง 
* ตามหนังสือ  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หน้า 7 *

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร   ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริการเงินการคลังภาครัฐ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกิดจากการพัฒนารายได้
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ทีสามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานบริหารทัว
ไป  งานบริหารงานคลัง  
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  รวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืน ๆ  เช่น  ค่าเคเบิล  ค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป  แผนงานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สํานักปลัดฯ) จํานวน 60,000 บาท
คําชีแจง  เพือเป็นค่าใช้จ่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทังใน
ส่วนทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินการเองหรืออุดหนุนให้หน่วยงาน
ทีเกียวข้องร่วมดําเนินการในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะอย่างยิง  การ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประกอบ
แผนประชารัฐร่วมใจ  ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 โดยคํานึงถึงสถานะ
ทางการคลัง และให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนมาก  ที  มท  0816.5/ ว 2726 ลงวันที  4 ธันวาคม 2560  ซึง
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบ
ประมาณทีตังไว้ ให้เป็นไป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ
.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  5  แนวทางการพัฒนา
ที  5.1 หน้า  77  รายการที 6  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ
ที  4  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 1,2 )
2.โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (สํานักปลัดฯ) จํานวน 150,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ  เช่น  เทศกาลปีใหม่  เทศกาล
สงกรานต์  เป็นต้น และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่อง
เทียว โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที  มท 0804.5/ ว 1634 ลงวัน
ที  22 กันยายน  2557  
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0810.4/ว 661
  ลงวันที  9  มีนาคม  2561   
โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบ
ประมาณทีตังไว้ ให้เป็นไป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-
2564  ยุทธศาสตร์ที  5  แนวทางการพัฒนาที  5.1 หน้า  76  รายการ
ที 2  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที  4  และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 1,2 )
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการฝึกอบรม อปพร.(สํานักปลัดฯ) จํานวน 100,000 บาท
คําชีแจง  เพือดําเนินการตามภารกิจอํานาจหน้าที  ซึงเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน  โดยเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าทีของ  อปพร.โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าจัดสถานที  ค่า
อาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์  ค่าจัดทําเอกสาร ค่าจ้าง
เหมาบริการ อืนๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็น  โดยให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือ
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน พ.ศ. 2553
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบ
ประมาณทีตังไว้  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน  งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564
  ยุทธศาสตร์ที  8   แนวทางการพัฒนาที  8.3 หน้า  94  รายการที  1
 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 4 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขต
จังหวัดชัยภูมิที 8)

2.โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า (สํานักปลัดฯ) จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง  เพือดําเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่า  โดย
เตรียมความพร้อมเพือจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ  
   - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที  มท  0891.4/ว 2360
  ลงวันที  2  พฤศจิกายน  2558   
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบ
ประมาณทีตังไว้  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน  งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564
  ยุทธศาสตร์ที  7  แนวทางการพัฒนาที  7.1 หน้า  88  รายการที  2
  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที  7 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขต
จังหวัดชัยภูมิที 3 )
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3.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ(สํานักปลัดฯ) จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจากสาธาณภัยต่าง ๆ เช่น เช่น  การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  นําป่าไหลหลาก  แผ่นดินถล่ม  ภัย
แล้ง  ภัยหนาว  อัคคีภัยและไฟ โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
   -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท  0313.4/ ว 667
  ลงวันที  12  มีนาคม 2545 
    -กระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที  6
  มิถุนายน 2559   
    -กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0891.2/ ว
 76  ลงวันที 13  มกราคม  2558   
    -กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท 0891.2/ว  4515  ลงวัน
ที  11  สิงหาคม  2558   
   -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0810.4/ว 526
  ลงวันที  8  มีนาคม  2560   
   -กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท 0808.2/ว 0684  ลงวันที  8
  กุมภาพันธ์  2560  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  แผนงานรักษาความ
สงบภายใน  งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564
  ยุทธศาสตร์ที  5 แนวทางการพัฒนาที  5.3  หน้า  80  รายการที  5
 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 4 และยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขต
จังหวัดชัยภูมิที 1,2 )
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 8,951,154 บาท
งบบุคลากร รวม 8,632,354 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,632,354 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,896,714 บาท
เงินเดือนพนักงาน
คําชีแจง    
1.เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานประจําปี  ตังไว้  3  อัตรา  ตังไว้  969,240  บาท  
       (1) ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ผอ.ต้น) ตัง
ไว้  395,040  บาท  
       (2) นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ/ชํานาญการ  ตังไว้  376,200
 บาท
       (3)เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน  ตังไว้ 198,000 บาท
2.เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูทีได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน  จํานวน 7 อัตรา ตังไว้  1,927,474 บาท  
      (1) ครู  คศ.1  จํานวน  3  อัตรา ตังไว้  807,670  บาท
          - ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 782,460  บาท 
          - ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  25,210 บาท
      (2) ครู  คศ.2  จํานวน  3  อัตรา ตังไว้  885,710  บาท
          - ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 852,520  บาท 
          - ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  33,190 บาท
      (3) ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ช่วยจํานวน 1 อัตรา ตังไว้  234,094 บาท  
          - ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 207,720  บาท 
          - ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  26,374  บาท  
(ตังจ่ายเงินรายได้ รวม  1,054,014 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
รวม 1,842,700 บาท)  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 
 ***หมายเหตุ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กกรายได้รับเลือนค่าตอบแทนตาม
มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้างของ อปท.และได้รับค่าตอบแทนรวม
กับเงินเพิมค่าครองชีพแล้วสูงกว่างบประมาณทีได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ให้ อปท.ต้นสังกัดตังงบประมาณจากเงินราย
ได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสมทบเพิมในส่วนทีสูงกว่างบประมาณ
ทีได้รับการจัดสรร  ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที  มท 0809.4/ว875  ลงวันที 21 มิถุนายน  2561  โดยให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ
.2541 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ.2543
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและ  วัฒนธรรม (ผู้อํานวยการระดับต้น) ของพนักงานส่วน
ตําบลทีมีสิทธิได้รับเงินประจํา  ตําแหน่ง ตังไว้  12  เดือน ๆ
 ละ 3,500  บาท เป็นเงิน  42,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียว
กับการศึกษา * ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  (แก้ไขเพิมเติม  ฉบับที 43) พ.ศ.2559  ลงวัน
ที  4  พฤษภาคม  2559  หนังสือ สถจ.ที  ชย  0023.2/5369  ลงวัน
ที  4 พฤษภาคม  2559                                                                    
                                                                                                     
                                                                  
                                                                                                     
                                                                                                     
                                           

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ  (ครู คศ. 2)  จํานวน 3
 อัตรา  ตังไว้  12 เดือน ๆ ละ  3,500  บาท เป็นเงิน 126,000  บาท  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
***หมายเหตุ  ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที  มท 0809.4/ว875  ลงวันที 21 มิถุนายน  2561  โดยให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ
.2541 และแก้ไขเพิมเติม  และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ.2543
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,996,440 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในกองการ
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ตังไว้ 21 อัตรา ดังนี 
 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  7  อัตรา ตังไว้  1,135,680  บาท
    (1) ผช.จพง.ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา ตังไว้  117,360  บาท
    (2) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ป.ตรี) จํานวน  2  อัตรา ตังไว้  448,080
  บาท
    (3) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน  4 อัตรา  ตังไว้  570,240  บาท

 2.พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 14 อัตรา  ตังไว้  1,512,000  บาท
    (1) แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  7  อัตรา ตังไว้  756,000
 บาท
    (2) ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 7 อัตรา ตังไว้  756,000 บาท
ตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี (พ.ศ.2561-2563)  และ  มติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครัง
ที  5/2559  วันที  26  พ.ศ. 2559  ให้กําหนดตําแหน่งใหม่ (ที  ชย
 0023.2/6372  ลงวันที  1 มิถุนายน  2559) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 

3.พนักงานจ้างตามภารกิจทีได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  จํานวน 15 อัตรา ตังไว้  2,348,760 บาท  
      (1)  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ป.ตรี) รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน จํานวน 3 อัตรา ตังไว้ 648,240 บาท 
          -ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน  540,000  บาท 
          -ตังจ่ายสมทบจากเงินรายได้  เป็นเงิน 108,240  บาท 
      (2) ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  จํานวน  12 อัตรา  ตังไว้  1,700,520 บาท
          -ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  เป็นเงิน  1,296,000  บาท 
          -ตังจ่ายสมทบจากเงินรายได้  เป็นเงิน  404,520  บาท

(รวมตังจ่ายเงินรายได้ รวม  3,160,440บาท  และตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไปรวม 1,836,000 บาท)  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 
***หมายเหตุ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กกรายได้รับเลือนค่าตอบแทนตาม
มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้างของ อปท.และได้รับค่าตอบแทนรวม
กับเงินเพิมค่าครองชีพแล้วสูงกว่างบประมาณทีได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ให้ อปท.ต้นสังกัดตังงบประมาณจากเงินราย
ได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสมทบเพิมในส่วนทีสูงกว่างบประมาณ
ทีได้รับการจัดสรร ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที  ม.ท  0809.4/ว 1875 ลงวันที 21  มิถุนายน  2561 โดยให้เป็น
ไปตามทระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท
.พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ.2543
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 571,200 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างที
ปฏิบัติหน้าทีในกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ตังไว้  19
  อัตรา ดังนี 
 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  5  อัตรา ตังไว้รวม  109,500
  บาท
    (1) ผช.จพง.ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา ตังไว้  42,060  บาท
    (2) ผู้ดูแลเด็ก  (ทักษะ) จํานวน  4  อัตรา  ตังไว้  67,440  บาท
 2.พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  14  อัตรา  ตังไว้รวม  168,000  บาท
    (1) แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  7  อัตรา ตังไว้  84,000
  บาท
    (2) ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  7  อัตรา ตังไว้  84,000  บาท
ตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี (พ.ศ2561-2563) ตามมติคณะกรรมการพัก
งานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครัง
ที  5/2559  วันที  26  พ.ศ. 2559  ให้กําหนดตําแหน่งใหม่ (ที  ชย
 0023.2/6372  ลงวันที  1 มิถุนายน  2559) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 
  3.พนักงานจ้างทีได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที
ปฏิบัติหน้าที  ในกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ตําแหน่ง  ผู้ช่วย
ครูดูแลเด็ก  (ปวช.) จํานวน  12  อัตรา ตังไว้  293,700  บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ทีได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี (พ.ศ.2561-2563)  ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา 

(รวมทังจ่ายจากเงินรายได้  277,500  บาท  และตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  293,700 บาท)
***หมายเหตุ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กกรายได้รับเลือนค่าตอบแทนตาม
มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้างของ อปท.และได้รับค่าตอบแทนรวม
กับเงินเพิมค่าครองชีพแล้วสูงกว่างบประมาณทีได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ให้ อปท.ต้นสังกัดตังงบประมาณจากเงินราย
ได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินสมทบเพิมในส่วนทีสูงกว่างบประมาณ
ทีได้รับการจัดสรร  ตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วน
มาก  ที  มท.  0809.4/ว 1875 ลงวันที 21  มิถุนายน  2561 โดยให้เป็น
ไปตามทระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท
.พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ.2543

งบดําเนินงาน รวม 318,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 28,800 บาท
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการส่วนท้องถิน เดือน
ละ 2,400  บาท  จํานวน  12  เดือน  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
.2559 (ฉบับที 3) พ.ศ.2559  โดยกําหนดค่าเช่าบ้านของข้าราชการให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่งของข้า
ราชการท้องถิน  ลงวันที  8  กรกฎาคม  2559  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  14:19:38 หน้า : 26/125



เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรได้ตาม
ระเบียบ ฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
* ด่วนทีสุด  มท  0803/ว 1328 ลงวันที  4  กรกฎาคม  2559
  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนตาม
มาตรา  8 แห่งพระรากฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของ
บุตร  พ.ศ.2523  และแก้ไขเพิมเติม (ด่วนทีสุด  ที  กค.0422.3/ว 257
 ลงวันที 28 มิ.ย.2559  ตังแต่ปีการศึกษา  2559  เป็นต้นไป

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองการศึกษาฯ) จํานวน 160,000 บาท
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทีเดินทางไปราชการในประเทศหรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบล  ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตังไว้  20  คน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน  40,000
  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  120,000  บาท  (อัตรา 2,000
  บาท/คน/ปี)  ข้าราชการหรือพนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษาฯ รวม
ทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้ปฏิบัติหน้าที  เพือ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน  ฝึกอบรม  สัมมนา  ประชุมต่าง ๆ
  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจ
อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี  ให้ปฏิบัติตามทีระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน (ฉบับที 1) พ.ศ.2555 (ฉบับที 2)  พ.ศ.2558  (ฉบับที 3) พ.ศ
.2559  (ตังจ่ายไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้รวมเงินอุดหนุนทัวไปของปี
งบประมาณ 2560 หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2 /ว 3446  ลว. 19 ต
.ค. 2548)  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา   
**หมายเหตุ  ครูผู้ดูและเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก  ตังไว้  14  ราย  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  เป็นเงิน ตังไว้  28,000  บาท  (2,000 บาท/ราย) ตังจ่ายตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0893.3/ว 1867  ลงวัน
ที  9 กรกฎาคม  2557  องค์กรปกครองส่วนท้องถินตังสมทบเพิม  ตัง
จากรายได้  ตังไว้ 72,000 บาท 
** หมายเหตุ ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  มท.  0816.2
/ว 3274 ลงวันที 19  มิถุนายน  2561 โดยให้เป็นไปตามทระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541 และ
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ.2543

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สิน  ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบล เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา   
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

1. วัสดุคงทน  ตังไว้    10,000   บาท 
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า  เช่น  หนังสือ  เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เก้าอีพลาสติก  แปรงลบกระดานดํา  ตรายาง  ทีถู
พืน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
 2. วัสดุสินเปลือง  ตังไว้   20,000 บาท 
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานมไม่ยืนนาน  หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายาลบคํา
ผิด  เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ  สมุด  ซองเอกสาร  ตลับหมึก นําดืม
สําหรับบริการประชาชน  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา 
* ตามหนังสือ  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หน้า1 *

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า  เช่น  แก๊สหุงต้ม  นํามันเชือเพลิง  นํามันดีเซล  นํามันก๊าด  นํามัน
เบนซิน  นํามันเตา  นํามันจารบี  นํามันเครือง  ถ่าน  ก๊าส ฯลฯ  และวัสดุ
อืน ๆ  ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
* ตามหนังสือ  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  หน้า 5*

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 14,811,633 บาท
งบดําเนินงาน รวม 8,407,633 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,678,690 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
1.ค่าจ้างช่วยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชน จํานวน 300,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  และให้บริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  ประสานแจ้งข้อมูลข่าวสาร  ประกาศเสียง
ตามสายและวิทยุชุมชนช่วยเหลือประสานงานในการเสริมสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชนตามอํานาจหน้าที  และค่าจ้างอืน ๆ  ทีเกียวกับการดําเนิน
งานตามภารกิจและอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล ทีสามารถ
เบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการจัดกิจกรรมมงานวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษาฯ) จํานวน 100,000 บาท
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้
ซึงชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  อันเป็นทียึดเหนียวและเป็นศูนย์รวมจิต
ใจของประชาชนชาวไทยทังชาติ เช่น กิจกรรมงานวันเด็กแห่ง
ชาติ  ประจําปีงบประมาณ  2562 โดยการดําเนินการทังในและนอกสถาน
ที   เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าจัดสถานที  ค่าอาหารและ
เครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ค่าจัดทําเอกสาร  ค่ารางวัล    ค่าจ้าง
เหมาบริการอืน ๆ  ค่าตกแต่งสถานที  ค่าวัสดุ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
จําเป็น  โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียจ่ายกันได้ทุกรายการ  ภาย
ในวงเงินทีตังประมาณการไว้  ให้เป็นไป  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบล
วังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  6 แนวทางการพัฒนา
ที  6.2  หน้า  84 รายการที  9  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ
ที 4 ยุทธศาสตร์ของอปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 1,2 )
2.โครงการจัดการเเข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษาฯ) จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมกีฬา  นันทนาการ  เพือ
สร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน  โดยการดําเนินการทังใน
และนอกสถานที  จ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าจัดสถานที  ค่า
อาหารและเครืองดืมสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ค่าจัดทําเอกสาร  ค่า
รางวัล    ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ  ค่าตกแต่งสถานที  ค่าวัสดุ ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียจ่ายกันได้
ทุกรายการ  ภายในวงเงินทีตังประมาณการไว้ โดยเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  6 การพัฒนา
ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม  แนวทางการพัฒนาที  6.2  แผนกองการ
ศึกษา   หน้า  85 รายการที  17 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ
ที 1 ยุทธศาสตร์ของอปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 1,2 )
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการ
สอน (กองการศึกษาฯ)

จํานวน 651,100 บาท
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คําชีแจง   เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังไว้  ใน
โครงการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  12
  ศูนย์ ตังไว้  383  คน (อัตราคนละ 1,700 บาท/คน/ปี  ไม่ใช่ราคากลาง
ในการจัดซือจัดจ้าง  แต่เป็นงบประมาณทีจัดสรรให้ ) โดยมีรายละเอียด
ดังนี
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเฆ่  หมู่ 1 ตังไว้  91,800  บาท  สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  54 อัตรา
คนละ  1,700 บาท/ปี  
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ  หมู่  2   ตังไว้  56,100
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  33 อัตราคนละ  1,700 บาท/ปี  
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสํานักตูมกา  หมู่  5 ตังไว้  42,500
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  25 อัตราคนละ  1,700 บาท/ปี  
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสะพาน  หมู่  6  ตังไว้  45,900
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  27 อัตราคนละ  1,700 บาท/ปี  
(5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสําราญ  หมู่  7  ตังไว้  54,400
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  32 อัตราคนละ  1,700 บาท/ปี  
(6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง  หมู่ 8  ตังไว้  71,400
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  42 อัตราคนละ  1,700 บาท/ปี  
(7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลังสัน  หมู่ 9  ตังไว้  45,900  บาท  สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  27 อัตรา
คนละ  1,700 บาท/ปี  
(8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดง  หมู่  11  ตังไว้  28,900
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  17 อัตราคนละ  1,700 บาท/ปี  
(9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังอุดม  หมู่ 13  ตังไว้  51,000
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  30 อัตราคนละ  1,700 บาท/ปี  
(10) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ  หมู่ 14  ตังไว้  32,300
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  19 อัตราคนละ  1,700 บาท/ปี  .
(11) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจริญผล  หมู่ 15  ตังไว้  47,600
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  28 อัตราคนละ  1,700 บาท/ปี  
(12) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปร่งนคร หมู่ 17 ไว้  83,300
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  49 อัตราคนละ  1,700 บาท/ปี  
 (ข้อมูลเด็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2561)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
**หมายเหตุ  ตังจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด  ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561  “ทังนี  จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน” และในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถาน
ศึกษาให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0893.2/ว 1918  ลงวันที  16  มิถุนายน  2552
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4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กองการศึกษาฯ) จํานวน 2,144,800 บาท
คําชีแจง   เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังไว้  ใน
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในความรับผิด
ชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  12
  ศูนย์ ตังไว้  383  คน (อัตรามือละ  20  บาทไม่ใช่ราคากลางในการจัด
ซือจัดจ้างอาหารกลางวัน  แต่เป็นราคาในการจัดสรรงบประมาณ)  โดยมี
รายละเอียดดังนี
  (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเฆ่  ตังไว้  302,400 บาท  สําหรับสนับ
สนุนค่าอาหารกลางวัน  ให้เด็กตังไว้  54 อัตราคนละ  20  บาท/วัน  ตัง
ไว้  245  วัน  
       - ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลาง
วัน  ให้เด็กจํานวน  54  อัตรา ๆ คนละ  20 บาท/วัน  ตังไว้  245
  วัน  เป็นเงิน  264,600  บาท 
       - ตังจ่ายสมทบจากเงินรายได้  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลาง
วัน  ให้เด็กจํานวน  54  อัตรา ๆ คนละ  20 บาท/วัน  ตังไว้  35  วัน  เป็น
เงิน  37,800  บาท
  (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ หมู่ที  2   ตังไว้ 184,800
 บาท  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน  ให้เด็กตังไว้  33 อัตรา
คนละ  20  บาท/วัน  ตังไว้  245  วัน  
      - ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลาง
วัน  ให้เด็กจํานวน  33  อัตรา ๆ คนละ  20 บาท/วัน  ตังไว้  245
  วัน  เป็นเงิน  161,700  บาท 
      - ตังจ่ายสมทบจากเงินรายได้  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน  ให้
เด็กจํานวน  33  อัตรา ๆ คนละ  20 บาท/วัน  ตังไว้  35  วัน  เป็น
เงิน  23,100  บาท
  (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสํานักตูมกา หมู่ที  5  ตังไว้ 140,000
  บาท  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน  ให้เด็กตังไว้  25 อัตรา
คนละ  20  บาท/วัน  ตังไว้  245  วัน  
       - ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลาง
วัน  ให้เด็กจํานวน  25  อัตรา ๆ คนละ  20 บาท/วัน  ตังไว้  245
  วัน  เป็นเงิน  122,500  บาท 
       - ตังจ่ายสมทบจากเงินรายได้  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลาง
วัน  ให้เด็กจํานวน  25  อัตรา ๆ คนละ  20 บาท/วัน  ตังไว้  35  วัน  เป็น
เงิน  17,500  บาท
  (4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสะพาน หมู่ที  6  ตังไว้ 151,200
 บาท สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน  ให้เด็กตังไว้  27 อัตราคน
ละ  20  บาท/วัน  ตังไว้  245  วัน  
      - ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลาง
วัน  ให้เด็กจํานวน  27  อัตรา ๆ คนละ  20 บาท/วัน  ตังไว้  245
  วัน  เป็นเงิน  132,300  บาท 
      - ตังจ่ายสมทบจากเงินรายได้  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน  ให้
เด็กจํานวน  27  อัตรา ๆ คนละ  20 บาท/วัน  ตังไว้  35  วัน  เป็น
เงิน  18,900  บาท
  (5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสําราญ  หมู่ที  7  ตังไว้  179,200
  บาท สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน  ให้เด็กตังไว้  32 อัตราคน
ละ  20  บาท/วัน  ตังไว้  245  วัน  
       - ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลาง
วัน  ให้เด็กจํานวน  32  อัตรา ๆ คนละ  20 บาท/วัน  ตังไว้  245
  วัน  เป็นเงิน  156,800  บาท 
       - ตังจ่ายสมทบจากเงินรายได้  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลาง
วัน  ให้เด็กจํานวน  32  อัตรา ๆ คนละ  20 บาท/วัน  ตังไว้  35  วัน  เป็น
เงิน  22,400  บาท
  (6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง หมู่ที 8  ตังไว้  235,200
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน  ให้เด็กตังไว้ 42 อัตราคน
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ละ  20  บาท/วัน  ตังไว้  245  วัน  
       - ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลาง
วัน  ให้เด็กจํานวน  42  อัตรา ๆ คนละ  20 บาท/วัน  ตังไว้  245
  วัน  เป็นเงิน  205,800  บาท 
       - ตังจ่ายสมทบจากเงินรายได้  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลาง
วัน  ให้เด็กจํานวน  
42  อัตรา ๆ คนละ  20 บาท/วัน  ตังไว้  35  วัน  เป็นเงิน  29,400  บาท
  (7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลังสัน  หมู่ที  9  ตังไว้  151,200
 บาท สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน  ให้เด็กตังไว้  27 อัตราคน
ละ  20  บาท/วัน  ตังไว้  245  วัน  
      - ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลาง
วัน  ให้เด็กจํานวน  27  อัตรา ๆ คนละ  20 บาท/วัน  ตังไว้  245
  วัน  เป็นเงิน  132,300  บาท 
      - ตังจ่ายสมทบจากเงินรายได้  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน  ให้
เด็กจํานวน  27  อัตรา ๆ คนละ  20 บาท/วัน  ตังไว้  35  วัน  เป็น
เงิน  18,900  บาท   
  (8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดง  หมู่ที  11  ตังไว้  95,200
 บาท สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน  ให้เด็กตังไว้  17 อัตราคน
ละ  20  บาท/วัน  ตังไว้  245  วัน  
       - ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลาง
วัน  ให้เด็กจํานวน  17  อัตรา ๆ คนละ  20 บาท/วัน  ตังไว้  245
  วัน  เป็นเงิน  83,300  บาท 
       -  ตังจ่ายสมทบจากเงินรายได้  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลาง
วัน  ให้เด็กจํานวน  17  อัตรา ๆ คนละ  20 บาท/วัน  ตังไว้  35  วัน  เป็น
เงิน  11,900  บาท
  (9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังอุดม หมู่ที  13  ตังไว้  168,000
 บาท สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน  ให้เด็กตังไว้  30 อัตราคน
ละ  20  บาท/วัน  ตังไว้  245  วัน  
      - ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลาง
วัน  ให้เด็กจํานวน  30  อัตรา ๆ คนละ  20 บาท/วัน  ตังไว้  245
  วัน  เป็นเงิน  147,000  บาท 
      - ตังจ่ายสมทบจากเงินรายได้  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน  ให้
เด็กจํานวน  30  อัตรา ๆ คนละ  20 บาท/วัน  ตังไว้  35  วัน  เป็น
เงิน  21,000  บาท  
  (10) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ หมู่ที  14   ตังไว้ 106,400
 บาท  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน  ให้เด็กตังไว้  19 อัตรา
คนละ  20  บาท/วัน  ตังไว้  245  วัน  
      - ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลาง
วัน  ให้เด็กจํานวน  19  อัตรา ๆ คนละ  20 บาท/วัน  ตังไว้  245
  วัน  เป็นเงิน  93,100  บาท 
      - ตังจ่ายสมทบจากเงินรายได้  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน  ให้
เด็กจํานวน  19  อัตรา ๆ คนละ  20 บาท/วัน  ตังไว้  35  วัน  เป็น
เงิน  13,300  บาท
  (11) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจริญผล  หมู่ที  15 ตังไว้  156,800
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน  ให้เด็กตังไว้  28 อัตราคน
ละ  20  บาท/วัน  ตังไว้  245  วัน  
      - ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลาง
วัน  ให้เด็กจํานวน  28  อัตรา ๆ คนละ  20 บาท/วัน  ตังไว้  245
  วัน  เป็นเงิน  137,200  บาท 
      -  ตังจ่ายสมทบจากเงินรายได้  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลาง
วัน  ให้เด็กจํานวน  28  อัตรา ๆ คนละ  20 บาท/วัน  ตังไว้  35  วัน  เป็น
เงิน 19,600  บาท  
  (12) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งนคร หมู่ที  17 ตังไว้  274,400
 บาท สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน  ให้เด็กตังไว้  49 อัตราคน
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ละ  20  บาท/วัน  ตังไว้  245  วัน  
       - ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลาง
วัน  ให้เด็กจํานวน  49  อัตรา ๆ คนละ  20 บาท/วัน  ตังไว้  245
  วัน  เป็นเงิน  240,100  บาท 
       -  ตังจ่ายสมทบจากเงินรายได้  สําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลาง
วัน  ให้เด็กจํานวน  49  อัตรา ๆ คนละ  20 บาท/วัน  ตังไว้  35  วัน  เป็น
เงิน  34,300  บาท  
(ข้อมูลเด็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2561) 
 - ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป เป็นเงิน  1,876,700  บาท  
 - ตังจ่ายจากรายได้  เป็นเงิน 268,100   บาท  ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  ปรากฎในแผนพัฒนาสีปีองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  พ.ศ
.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  6  แนวทางการพัฒนาที 6.2 หน้า 81
 รายการที 5 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 4 ยุทธศาสตร์
ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 1,2)  
**หมายเหตุ  ตังจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด  ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561  “ทังนี  จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน” และในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถาน
ศึกษาให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0893.2/ว 1918  ลงวันที  16  มิถุนายน  2552 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท.  0893.3/ว 1658  ลงวันที  22
 มีนาคม 2559

5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน(กอง
การศึกษาฯ)

จํานวน 76,600 บาท

คําชีแจง   เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังไว้  ใน
โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในความรับผิด
ชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  12
  ศูนย์ ตังไว้  383  คน (อัตราคนละ 200 บาท/ปี  ไม่ใช่ราคากลางในการ
จัดซือจัดจ้าง  แต่เป็นงบประมาณทีจัดสรรให้ ) โดยมีรายละเอียดดังนี
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเฆ่  หมู่ 1 ตังไว้  10,800  บาท  สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  54 อัตรา
คนละ  200 บาท/ปี  
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ  หมู่  2   ตังไว้  6,600  บาท  สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  33 อัตรา
คนละ  200 บาท/ปี  
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสํานักตูมกา  หมู่  5 ตังไว้  5,000
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  25 อัตราคนละ  200 บาท/ปี  
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสะพาน  หมู่  6  ตังไว้  5,400
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  27 อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
(5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสําราญ  หมู่  7  ตังไว้  6,400
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  32 อัตราคนละ  200 บาท/ปี  
(6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง  หมู่ 8  ตังไว้  8,400  บาท  สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  42 อัตรา
คนละ  200 บาท/ปี  
(7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลังสัน  หมู่ 9  ตังไว้  5,400  บาท  สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  27 อัตรา
คนละ  200 บาท/ปี  

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  14:19:39 หน้า : 33/125



(8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดง  หมู่  11  ตังไว้  3,400  บาท  สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  17 อัตรา
คนละ  200 บาท/ปี  
(9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังอุดม  หมู่ 13  ตังไว้  6,000  บาท  สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  30 อัตรา
คนละ  200 บาท/ปี  
(10) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ  หมู่ 14  ตังไว้  3,800
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  19 อัตราคนละ  200 บาท/ปี  .
(11) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจริญผล  หมู่ 15  ตังไว้  5,600
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  28 อัตราคนละ  200 บาท/ปี  
(12) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปร่งนคร หมู่ 17 ไว้  9,800  บาท  สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  49 อัตรา
คนละ  200 บาท/ปี  
 (ข้อมูลเด็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2561) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี อบต.วังตะเฆ่ พ
.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางการพัฒนาที 6.2 หน้า 63
 รายการที 4 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 4 ยุทธศาสตร์ของอปท
.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 1,2 )
**หมายเหตุ  ตังจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด  ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561  “ทังนี  จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน” และในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถาน
ศึกษาให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0893.2/ว 1918  ลงวันที  16  มิถุนายน  2552  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท. 0893.3/ว 1658 ลงวันที 22
  มีนาคม  2559 

6.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน 
(กองการศึกษาฯ)

จํานวน 76,600 บาท
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คําชีแจง   เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังไว้  ใน
โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตัง
ไว้  12  ศูนย์ ตังไว้  383  คน (อัตราคนละ 200 บาท/ปี  ไม่ใช่ราคากลาง
ในการจัดซือจัดจ้าง  แต่เป็นงบประมาณทีจัดสรรให้ ) โดยมีรายละเอียด
ดังนี
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเฆ่  หมู่ 1 ตังไว้  10,800  บาท  สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  54 อัตรา
คนละ  200 บาท/ปี  
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ  หมู่  2   ตังไว้  6,600  บาท  สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  33 อัตรา
คนละ  200 บาท/ปี  
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสํานักตูมกา  หมู่  5 ตังไว้  5,000
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  25 อัตราคนละ  200 บาท/ปี  
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสะพาน  หมู่  6  ตังไว้  5,400
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  27 อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
(5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสําราญ  หมู่  7  ตังไว้  6,400
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  32 อัตราคนละ  200 บาท/ปี  
(6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง  หมู่ 8  ตังไว้  8,400  บาท  สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  42 อัตรา
คนละ  200 บาท/ปี  
(7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลังสัน  หมู่ 9  ตังไว้  5,400  บาท  สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  27 อัตรา
คนละ  200 บาท/ปี  
(8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดง  หมู่  11  ตังไว้  3,400  บาท  สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  17 อัตรา
คนละ  200 บาท/ปี  
(9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังอุดม  หมู่ 13  ตังไว้  6,000  บาท  สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  30 อัตรา
คนละ  200 บาท/ปี  
(10) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ  หมู่ 14  ตังไว้  3,800
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  19 อัตราคนละ  200 บาท/ปี  .
(11) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจริญผล  หมู่ 15  ตังไว้  5,600
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  28 อัตราคนละ  200 บาท/ปี  
(12) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปร่งนคร หมู่ 17 ไว้  9,800  บาท  สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  49 อัตรา
คนละ  200 บาท/ปี  
 (ข้อมูลเด็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2561) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
**หมายเหตุ  ตังจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด  ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561  “ทังนี  จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน” และในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถาน
ศึกษาให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0893.2/ว 1918  ลงวันที  16  มิถุนายน  2552  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท. 0893.3/ว 1658 ลงวันที 22
  มีนาคม  2559

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  14:19:39 หน้า : 35/125



7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าเครืองแบบนัก
เรียน(กองการศึกษาฯ)

จํานวน 114,900 บาท

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  14:19:39 หน้า : 36/125



คําชีแจง   เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังไว้  ใน
โครงการสนับสนุนค่าเครืองแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  12  ศูนย์ ตังไว้  383  คน (อัตราคนละ 300 บาท/ปี ไม่ใช่
ราคากลางในการจัดซือจัดจ้าง แต่เป็นงบประมาณทีจัดสรรให้ ) โดยมีราย
ละเอียดดังนี
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเฆ่  หมู่ 1 ตังไว้  16,200  บาท  สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  54 อัตรา
คนละ  300 บาท/ปี  
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ  หมู่  2   ตังไว้  9,900  บาท  สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  33 อัตรา
คนละ  300 บาท/ปี  
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสํานักตูมกา  หมู่  5 ตังไว้  7,500
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  25 อัตราคนละ  300 บาท/ปี  
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสะพาน  หมู่  6  ตังไว้  8,100
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  27 อัตราคนละ 300 บาท/ปี  
(5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสําราญ  หมู่  7  ตังไว้  9,600
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  32 อัตราคนละ  300 บาท/ปี  
(6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง  หมู่ 8  ตังไว้  12,600
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  42 อัตราคนละ  300 บาท/ปี  
(7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลังสัน  หมู่ 9  ตังไว้  8,100  บาท  สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  27 อัตรา
คนละ  300 บาท/ปี  
(8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดง  หมู่  11  ตังไว้  5,100  บาท  สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  17 อัตรา
คนละ  300 บาท/ปี  
(9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังอุดม  หมู่ 13  ตังไว้  9,000  บาท  สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  30 อัตรา
คนละ  300 บาท/ปี  
(10) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ  หมู่ 14  ตังไว้  5,700
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  19 อัตราคนละ  300 บาท/ปี  .
(11) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจริญผล  หมู่ 15  ตังไว้  8,400
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  28 อัตราคนละ  300 บาท/ปี  
(12) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปร่งนคร หมู่ 17 ไว้  14,700
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  49 อัตราคนละ  300 บาท/ปี  
 (ข้อมูลเด็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2561) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
**หมายเหตุ  ตังจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด  ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561  “ทังนี  จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน” และในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถาน
ศึกษาให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0893.2/ว 1918  ลงวันที  16  มิถุนายน  2552  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท. 0893.3/ว 1658 ลงวันที 22
  มีนาคม  2559

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  14:19:39 หน้า : 37/125



8.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน  (กองการศึกษาฯ)

จํานวน 164,690 บาท

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  14:19:39 หน้า : 38/125



คําชีแจง   เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังไว้  ใน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ตังไว้  12  ศูนย์ ตังไว้  383  คน (อัตราคนละ 430 บาท/ปี  ไม่
ใช่ราคากลางในการจัดซือจัดจ้าง  แต่เป็นงบประมาณทีจัดสรรให้ ) โดยมี
รายละเอียดดังนี
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเฆ่  หมู่ 1 ตังไว้  23,220  บาท  สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  54 อัตรา
คนละ  430 บาท/ปี  
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ  หมู่  2   ตังไว้  14,190
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  33 อัตราคนละ  430 บาท/ปี  
(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสํานักตูมกา  หมู่  5 ตังไว้  10,750
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  25 อัตราคนละ  430 บาท/ปี  
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสะพาน  หมู่  6  ตังไว้  11,610
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  27 อัตราคนละ 430 บาท/ปี  
(5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสําราญ  หมู่  7  ตังไว้  13,760
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  32 อัตราคนละ  430 บาท/ปี  
(6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง  หมู่ 8  ตังไว้  18,060
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  42 อัตราคนละ  430 บาท/ปี  
(7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลังสัน  หมู่ 9  ตังไว้  11,610  บาท  สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  27 อัตรา
คนละ  430 บาท/ปี  
(8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดง  หมู่  11  ตังไว้  7,310  บาท  สําหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  17 อัตรา
คนละ  430 บาท/ปี  
(9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังอุดม  หมู่ 13  ตังไว้  12,900
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  30 อัตราคนละ  430 บาท/ปี  
(10) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ  หมู่ 14  ตังไว้  8,170
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  19 อัตราคนละ  430 บาท/ปี  .
(11) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจริญผล  หมู่ 15  ตังไว้  12,040
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  28 อัตราคนละ  430 บาท/ปี  
(12) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปร่งนคร หมู่ 17 ไว้  21,070
  บาท  สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ตังไว้  49 อัตราคนละ  430 บาท/ปี  
 (ข้อมูลเด็ก  ณ  วันที  10  มิถุนายน  2561) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
**หมายเหตุ  ตังจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด  ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561  “ทังนี  จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน” และในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถาน
ศึกษาให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0893.2/ว 1918  ลงวันที  16  มิถุนายน  2552  และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท. 0893.3/ว 1658 ลงวันที 22
  มีนาคม  2559

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  14:19:39 หน้า : 39/125



ค่าวัสดุ รวม 4,479,143 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 273,000 บาท

1.วัสดุคงทน  ตังไว้  136,500 บาท 
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานมไม่ยืนนาน  หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า  เช่น  หม้อ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  กรอบ
รูป  มีด  ถัง  ถาด  แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  กระจกเงา  โอ่ง
นํา  ทีนอน  เตานํามัน  เตารีด  เตาไฟฟ้า  ฯลฯ  รายละเอียด  ดังนี 
  1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเฆ่  หมู่ 1 ตังไว้  19,245  บาท         
  2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ  หมู่  2 ตังไว้  11,761  บาท
  3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสํานักตูมกา  หมู่  5 ตังไว้  8,910  บาท  
  4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสะพาน  หมู่  6  ตังไว้  9,623  บาท  
  5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสําราญ  หมู่  7  ตังไว้  11,405  บาท  
  6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง  หมู่ 8  ตังไว้ 14,969  บาท  
  7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลังสัน  หมู่ 9  ตังไว้  9,623  บาท  
  8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดง  หมู่  11  ตังไว้  6,059  บาท 
  9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังอุดม  หมู่ 13  ตังไว้  10,692  บาท  
  10) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ  หมู่ 14  ตังไว้  6,772  บาท  
  11) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจริญผล  หมู่ 15  ตังไว้  9,979  บาท  
  12) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปร่งนคร หมู่ 17 ไว้  17,463  บาท   
2.วัสดุสินเปลือง  ตังไว้  136,500 บาท 
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานมไม่ยืนนาน  หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า  เช่น  ผลซักฟอก  สบู่  นํายาดับกลิน  แปรง  ไม้
กวาด  เข่ง  มุ้ง  ผ้าปูทีนอน  ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน   ฯลฯ  ราย
ละเอียด  ดังนี 
  1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเฆ่  หมู่ 1 ตังไว้  19,245  บาท         
  2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ  หมู่  2 ตังไว้  11,761  บาท
  3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสํานักตูมกา  หมู่  5 ตังไว้  8,910  บาท  
  4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสะพาน  หมู่  6  ตังไว้  9,623  บาท  
  5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสําราญ  หมู่  7  ตังไว้  11,405  บาท  
  6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง  หมู่ 8  ตังไว้ 14,969  บาท  
  7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลังสัน  หมู่ 9  ตังไว้  9,623  บาท  
  8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดง  หมู่  11  ตังไว้  6,059  บาท 
  9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังอุดม  หมู่ 13  ตังไว้  10,692  บาท  
  10) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ  หมู่ 14  ตังไว้  6,772  บาท  
  11) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจริญผล  หมู่ 15  ตังไว้  9,979  บาท  
  12) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปร่งนคร หมู่ 17 ไว้  17,463  บาท   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
* ตามหนังสือ  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หน้า 2-3 *
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,928,143 บาท
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม  (นม) UHT ชนิดกล่อง ซึง
เป็นสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง  หมด
ไป  แปรสภาพ  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือไม่คงสภาพ
เดิม  สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เด็กอนุบาล  และเด็ก ป
. 1 –  ป.6 ทีได้รับจัดสรรสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เด็กนักเรียน
ของ โรงเรียนในพืนทีให้ได้รับอาหารเสริม (นม)  ในอัตราคนละ  7.82
  บาท/วัน  (อัตราจัดสรรคนละ  7.37  บาท  แต่ราคา  7.37  บาท  ไม่ใช่
ราคากลางในการจัดซือจัด  จ้างอาหารเสริม  (นม) เป็นเพียงราคาจัดสรร
ตามหลักเกณฑ์ทีได้ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ) รายละเอียด  ดัง
นี  
 (1) เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบลวังตะเฆ่ ตังไว้  12 ศูนย์   ตังไว้
เด็ก  383 คน  ตังไว้  260 วัน เป็นเงิน  778,716 บาท  
  -ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  กล่องละ  7.37  บาท  ตังไว้  260
  วัน เป็นเงิน  733,905  บาท   
  -ตังจ่ายจากเงินรายได้  กล่องละ  0.45  บาท  ตังไว้  260  วัน เป็น
เงิน  44,811 บาท
 (2) เด็กนักเรียนโรงเรียนในพืนทีตําบลวังตะเฆ่  ตังไว้เด็ก  1,549
  คน  ตังไว้  260 วัน  เป็นเงิน  3,149,427  บาท  
  - ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  กล่องละ  7.37  บาท  ตังไว้  260
  วัน  เป็นเงิน  2,968,194 บาท 
 - ตังจ่ายจากเงินรายได้  ตังไว้  กล่องละ  0.45  บาท  ตังไว้  260
  วัน เป็นเงิน  181,233 บาท  
(ตังจ่ายจากเงินรายได้  226,044  บาท และตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  จํานวน  3,702,099  บาท) ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  แผน
พัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564
  ยุทธศาสตร์ที  6 แนวทางการพัฒนาที  6.2 หน้า 83  รายการที  6
  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 4 ยุทธศาสตร์ของอปท.ในเขต
จังหวัดชัยภูมิที 1,2 )
**หมายเหตุ  ตังจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด  ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561  “ทังนี  จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน” โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน เป็นหน่วยจัดซือจัดจ้างให้แก่สถาน
ศึกษาตามภารกิจถ่ายโอน
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 278,000 บาท
1.วัสดุสินเปลือง  ตังไว้  139,000 บาท   
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้งานแล้ว
ย่อมสินเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สันหรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   เทปบันทึกข้อมูล  หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผลหมึกสําหรับเครืองพิมพ์  สาย
เคเบิล ฯลฯ  และวัสดุอืน ๆ  ทีสามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี  ราย
ละเอียด  ดังนี 
  1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเฆ่  หมู่ 1 ตังไว้  19,598  บาท         
  2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ  หมู่  2 ตังไว้  11,977 บาท 
  3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสํานักตูมกา  หมู่  5 ตังไว้  9,073  บาท  
  4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสะพาน  หมู่  6  ตังไว้  9,799  บาท  
  5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสําราญ  หมู่  7  ตังไว้  11,614  บาท  
  6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง  หมู่ 8  ตังไว้ 15,243  บาท  
  7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลังสัน  หมู่ 9  ตังไว้  9,799  บาท  
  8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดง  หมู่  11  ตังไว้  6,170  บาท 
  9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังอุดม  หมู่ 13  ตังไว้  10,888  บาท  
  10) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ  หมู่ 14  ตังไว้  6,896  บาท  
  11) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจริญผล  หมู่ 15  ตังไว้  10,162
 บาท  
  12) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปร่งนคร หมู่ 17 ไว้  17,783 บาท   
2.วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ตังไว้  139,000 บาท   
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที
มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อม เช่น  วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่  หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดดิสก์ไดนร์  ซีดีรอมไดร์ฟ
  แผ่นกรองแสง  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรี
ซิป  เมาส์  เครืองกระจายสัญญาณ ฯลฯ   และวัสดุอืน ๆ  ทีสามารถเบิก
จ่ายในรายจ่ายประเภทนี  รายละเอียด  ดังนี 
  1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเฆ่  หมู่ 1 ตังไว้  19,598  บาท         
  2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ  หมู่  2 ตังไว้  11,977  บาท
  3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสํานักตูมกา  หมู่  5 ตังไว้  9,073  บาท  
  4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสะพาน  หมู่  6  ตังไว้  9,799  บาท  
  5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสําราญ  หมู่  7  ตังไว้  11,614  บาท  
  6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง  หมู่ 8  ตังไว้ 15,243  บาท  
  7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลังสัน  หมู่ 9  ตังไว้  9,799  บาท  
  8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดง  หมู่  11  ตังไว้  6,170  บาท 
  9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังอุดม  หมู่ 13  ตังไว้  10,888  บาท  
  10) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ  หมู่ 14  ตังไว้  6,896  บาท  
  11) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจริญผล  หมู่ 15  ตังไว้  10,162
 บาท  
  12) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปร่งนคร หมู่ 17 ไว้  17,783 บาท   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 249,800 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือสถานที
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้จ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  จํานวน  12 ศูนย์ ราย
ละเอียด  ดังนี 
  1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเฆ่  หมู่ 1 ตังไว้  6,500  บาท         
  2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ  หมู่  2 ตังไว้  5,000 บาท  
  3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสํานักตูมกา  หมู่  5 ตังไว้  4,000  บาท  
  4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสะพาน  หมู่  6  ตังไว้  4,000  บาท  
  5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสําราญ  หมู่  7  ตังไว้  5,000  บาท  
  6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง  หมู่ 8  ตังไว้ 6,000  บาท  
  7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลังสัน  หมู่ 9  ตังไว้  4,000  บาท  
  8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดง  หมู่  11  ตังไว้  4,000  บาท 
  9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังอุดม  หมู่ 13  ตังไว้  5,500  บาท  
  10) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ  หมู่ 14  ตังไว้  4,000  บาท  
  11) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจริญผล  หมู่ 15  ตังไว้  6,000 บาท  
  12) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปร่งนคร หมู่ 17 ไว้  6,000  บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 189,800 บาท
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นค่านําเพือการอุปโภค  บริโภค ทีใช้ประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  12  ศูนย์  รายละเอียด  ดังนี 
  1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังตะเฆ่  หมู่ 1 ตังไว้  26,760  บาท         
  2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ  หมู่  2 ตังไว้  16,354 บาท  
  3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสํานักตูมกา  หมู่  5 ตังไว้  12,389  บาท  
  4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสะพาน  หมู่  6  ตังไว้  13,380  บาท  
  5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสําราญ  หมู่  7  ตังไว้  15,858  บาท  
  6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนม่วง  หมู่ 8  ตังไว้ 20,814  บาท  
  7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลังสัน  หมู่ 9  ตังไว้  13,380  บาท  
  8) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากดง  หมู่  11  ตังไว้  8,425  บาท 
  9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังอุดม  หมู่ 13  ตังไว้  14,867  บาท  
  10) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกะทะ  หมู่ 14  ตังไว้  9,416  บาท  
  11) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เจริญผล  หมู่ 15  ตังไว้  13,876
 บาท  
  12) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโปร่งนคร หมู่ 17 ไว้  24,283 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
การศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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งบลงทุน รวม 208,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 208,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน (กองการศึกษาฯ) จํานวน 208,000 บาท

1.เครืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน (กองการศึกษาฯ)  
 คําชีแจง  เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน 13
 เครือง ๆ ละ 16,000  บาท ซึงเป็นสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สินเปลือง หมดไปหรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561
 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 หน้า 3 ข้อ 7
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core)มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHZ หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก ( RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard Drive ) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบ เครือข่าย ( Network Internet) 
แบบ 10/100/1000 Base – T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี อบต.วังตะเฆ่ เพิมเติม
ฉบับที 3 พ.ศ.2651-2564 ตามบัญชีครุภัณฑ์  หน้า 59 รายการที 6
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งบเงินอุดหนุน รวม 6,196,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,196,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1.อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังตะเฆ่  หมู่  1 จํานวน 1,420,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ในสถานศึกษาในสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.)  ในโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย  ระดับชัน
อนุบาล -ประถมศึกษาปีที  6  (ข้อมูล ณ วันที 10  มิถุนายน  2561
)  จํานวนนักเรียน  355 คน จัดสรร 100% ของตังไว้นักเรียน  ตัง
ไว้  200 วัน อัตราคนละ 20 บาท/วัน
 (ราคา  20  บาทไม่ใช่ราคากลางในการจัดซือจัดจ้างอาหารกลางวัน  แต่
เป็นราคาในการจัดสรรให้ )  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  6  แนวทางการพัฒนาที  6.2
  หน้า  83  รายการที  5  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 4 ยุทธ
ศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 1,2)

**หมายเหตุ  ตังจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด  ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561  “ทังนี  จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน” โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0808.2/ว 3616  ลงวันที  24  มิถุนายน  2559  

2. อุดหนุน โรงเรียนบ้านวังกะทะ  หมู่ที 2 จํานวน 1,108,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ในสถานศึกษาในสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.)  ในโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย  ระดับชัน
อนุบาล -ประถมศึกษาปีที  6  (ข้อมูล ณ วันที 10  มิถุนายน  2561
)  จํานวนนักเรียน 277  คน  จัดสรร 100% ของตังไว้นักเรียน ตัง
ไว้  200  วัน อัตราคนละ 20  บาท/วัน    
(ราคา  20  บาทไม่ใช่ราคากลางในการจัดซือจัดจ้างอาหารกลางวัน  แต่
เป็นราคาในการจัดสรรให้ )  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  6  แนวทางการพัฒนาที  6.2
  หน้า  83  รายการที  5  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 4 ยุทธ
ศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 1,2)
**หมายเหตุ  ตังจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด  ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561  “ทังนี  จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน” โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0808.2/ว 3616  ลงวันที  24  มิถุนายน  2559  
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3. อุดหนุน โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด  หมู่ที  3 จํานวน 544,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ในสถานศึกษาในสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.)  ในโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย  ระดับชัน
อนุบาล -ประถมศึกษาปีที  6  (ข้อมูล ณ วันที 10  มิถุนายน  2561
)  จํานวน
นักเรียน  136 คน จัดสรร 100% ของตังไว้นักเรียน ตังไว้ 200
  วัน  อัตราคนละ 20 บาท/วัน  (ราคา  20  บาทไม่ใช่ราคากลางในการจัด
ซือจัดจ้างอาหารกลางวัน  แต่เป็นราคาในการจัดสรรให้ )  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  6
  แนวทางการพัฒนาที  6.2  หน้า  83  รายการที  5  (สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 4 ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ที 1,2)  

**หมายเหตุ  ตังจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด  ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561  “ทังนี  จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน” โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0808.2/ว 3616  ลงวันที  24  มิถุนายน  2559  

4.อุดหนุน โรงเรียนบ้านท่าโป่ง  หมู่ที  4 จํานวน 1,736,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ในสถานศึกษาในสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.)  ในโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย  ระดับชัน
อนุบาล -ประถมศึกษาปีที  6  (ข้อมูล ณ วันที 10  มิถุนายน  2561
)  จํานวนนักเรียน 434 คน จัดสรร 100% ของตังไว้นักเรียน ตัง
ไว้  200  วัน  อัตราคนละ 20  บาท/วัน 
(ราคา  20  บาทไม่ใช่ราคากลางในการจัดซือจัดจ้างอาหารกลางวัน  แต่
เป็นราคาในการจัดสรรให้ )  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  6  แนวทางการพัฒนาที  6.2
  หน้า  83  รายการที  5  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 4 ยุทธ
ศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 1,2)
**หมายเหตุ  ตังจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด  ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561  “ทังนี  จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน” โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0808.2/ว 3616  ลงวันที  24  มิถุนายน  2559  
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5. อุดหนุน โรงเรียนบ้านสํานักตูมกา  หมู่ที  5 จํานวน 428,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ในสถานศึกษาในสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.)  ในโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย  ระดับชัน
อนุบาล -ประถมศึกษาปีที  6  (ข้อมูล ณ วันที 10  มิถุนายน  2561
)  จํานวนนักเรียน 107 คน จัดสรร 100% ของตังไว้นักเรียน  ตัง
ไว้  200  วัน  อัตราคนละ 20 บาท/วัน 
(ราคา  20  บาทไม่ใช่ราคากลางในการจัดซือจัดจ้างอาหารกลางวัน  แต่
เป็นราคาในการจัดสรรให้ )  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  6  แนวทางการพัฒนาที  6.2
  หน้า  83  รายการที  5  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 4 ยุทธ
ศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 1,2)
**หมายเหตุ  ตังจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด  ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561  “ทังนี  จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน” โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0808.2/ว 3616  ลงวันที  24  มิถุนายน  2559  

6. อุดหนุน โรงเรียนบ้านหัวสะพาน  หมู่ที  6 จํานวน 520,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ในสถานศึกษาในสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.)  ในโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย  ระดับชัน
อนุบาล -ประถมศึกษาปีที  6  (ข้อมูล ณ วันที 10  มิถุนายน  2561
)  จํานวน
 นักเรียน  130 คน จัดสรร 100% ของตังไว้นักเรียน  ตังไว้  200
 วัน  อัตราคนละ 20 บาท/วัน  (ราคา  20  บาทไม่ใช่ราคากลางในการจัด
ซือจัดจ้างอาหารกลางวัน  แต่เป็นราคาในการจัดสรรให้ )  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  6
  แนวทางการพัฒนาที  6.2  หน้า  83  รายการที  5  (สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 4 ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ที 1,2)

**หมายเหตุ  ตังจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด  ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561  “ทังนี  จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน” โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0808.2/ว 3616  ลงวันที  24  มิถุนายน  2559  
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7. อุดหนุน โรงเรียนบ้านหลังสัน  หมู่ที  9 จํานวน 128,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ในสถานศึกษาในสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.)  ในโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย  ระดับชัน
อนุบาล -ประถมศึกษาปีที  6  (ข้อมูล ณ วันที 10  มิถุนายน  2561
)  จํานวนนักเรียน  32 คน  ตังไว้  200  วัน อัตราคนละ 20
บาท/วัน  (ราคา  20  บาทไม่ใช่ราคากลางในการจัดซือจัดจ้างอาหารกลาง
วัน  แต่เป็นราคาในการจัดสรรให้ )  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  6  แนวทางการพัฒนา
ที  6.2  หน้า  83  รายการที  5  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 4
 ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 1,2)
**หมายเหตุ  ตังจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด  ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561  “ทังนี  จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน” โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0808.2/ว 3616  ลงวันที  24  มิถุนายน  2559   

8. อุดหนุน โรงเรียนบ้านปากดง  หมู่ที  11 จํานวน 144,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ในสถานศึกษาในสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.)  ในโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย  ระดับชัน
อนุบาล -ประถมศึกษาปีที  6  (ข้อมูล ณ วันที 10  มิถุนายน  2561
)  จํานวน
นักเรียน  36  คน จัดสรร 100% ของตังไว้นักเรียน  ตังไว้  200
  วัน อัตราคนละ 20 บาท/วัน  (ราคา  20  บาทไม่ใช่ราคากลางในการจัด
ซือจัดจ้างอาหารกลางวัน  แต่เป็นราคาในการจัดสรรให้ )  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  6
  แนวทางการพัฒนาที  6.2  หน้า  83  รายการที  5  (สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 4 ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ที 1,2)

**หมายเหตุ  ตังจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด  ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561  “ทังนี  จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน” โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0808.2/ว 3616  ลงวันที  24  มิถุนายน  2559  
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9. อุดหนุน โรงเรียนบ้านวังอุดม  หมู่ที  13 จํานวน 168,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ในสถานศึกษาในสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.)  ในโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย  ระดับชัน
อนุบาล -ประถมศึกษาปีที  6  (ข้อมูล ณ วันที 10  มิถุนายน  2561
)  จํานวนนักเรียน 42 คน  จัดสรร 100% ของตังไว้นักเรียน  ตังไว้  200
  วัน  อัตราคนละ 20 บาท/วัน  
(ราคา  20  บาทไม่ใช่ราคากลางในการจัดซือจัดจ้างอาหารกลางวัน  แต่
เป็นราคาในการจัดสรรให้ )  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  6  แนวทางการพัฒนาที  6.2
  หน้า  83  รายการที  5  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 4 ยุทธ
ศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 1,2)
**หมายเหตุ  ตังจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด  ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561  “ทังนี  จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน” โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0808.2/ว 3616  ลงวันที  24  มิถุนายน  2559  
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 950,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการหน้าบ้านน่าอยู่ชุมชนน่ามอง (กองส่งเสริมฯ) จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย  สิงปฏิกูล  และนําเสียเพือควบคุมและ
กําจัดภาวะมลพิษทีมีผลต่อสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพืนทีทีอยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ โดย ดําเนินการ
จัดประกวดบ้านเรือนสะอาด  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กิจกรรมรักษาความสะอาด  ความเรียบร้อย ปรับปรุงสภาพแวด
ล้อม  สร้างจิตสํานึกในการพัฒนาชุมชน  โดยปฏิบัติตามหนังสือ  
   -พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 
(ฉบับที 2) พ.ศ.2560   
   -ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรือง  การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลง
วันที  18 ตุลาคม 2560 
  - กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุดสุด  ที  มท  0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที 16 มกราคม 2561 
  -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0810.4/ว 661 ลง
วันที 9 มีนาคม 2561 
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบ
ประมาณทีตังไว้ ให้เป็นไป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข   ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  2
  แนวทางการพัฒนาที  2.1  หน้า  35  รายการที  1 (สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต
จังหวัดชัยภูมิที 2) 
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2.โครงการประชาสัมพันธ์โรคติดต่อ (สํานักปลัดฯ) จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามปณิธานของศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ 
   -กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที 12
  มกราคม  2560 
   -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0810.5/1745 ลง
วันที 31 สิงหาคม 2560   
   -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0810.5/1042 ลง
วันที 10 เมษายน 2561 
  -กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ.2541 แก้ไขเพิม
เติม  (ฉบับที 3 ) พ.ศ.2543 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  โดยค่าใช้
จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณที
ตังไว้  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  2 แนวทางการพัฒนา
ที  2.1 หน้า 34 รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 4
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 2) 

3.โครงการส่งเสริมหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน (สํานักปลัดฯ) จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายในการดําเนินการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  โดย
ให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท 0891.3/ว
 2826 ลงวันที 17 กันยายน 2553 โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลีย
กันได้ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณทีตังไว้  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  2 แนวทางการพัฒนาที  2.1 หน้า 35
 รายการที 7 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที  4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 2) 

4.โครงการตามพระราชดําริ (สํานักปลัด) จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
อย่างเข้าแข็งและยังยืน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 
  -กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที  มท 0810.5/1175 ลง
วันที 25 เมษายน  2561 
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ.2541 แก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ.2543 โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกัน
ได้ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณทีตังไว้ ให้เป็นไป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  2 แนวทางการพัฒนาที  2.1 หน้า 34
 รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที 4 และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 8) 
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5.โครงการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (สํานัก
ปลัด)

จํานวน 60,000 บาท

คําชีแจง  เพือจ่ายในการดําเนินการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยพิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธานของศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี (ข้อมูลสํารวจครังที 2  ตามหนังกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0810.5/ว 1793 ลงวัน
ที 14 มิถุนายน 2561 มีแมว  276 ตัว  สุนัข  1,562 ตัว) โดยให้สํารวจ
ข้อมูลจํานวนสุนัขและแมวทังทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ  โดยให้ทําการ
สํารวจปีละ 2 ครัง อัตราละ 6 บาท/ปี (ครังแรกภายในเดือนธันวาคม  และ
ครังที 2 ภายในเดือนมิถุนายน) และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 ไว้  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนา
สีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  2 แนวทางการพัฒนา
ที  2.1 หน้า 41 รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิ ที 4 และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 2) 
6.โครงการความร่วมมือในการกําจัดขยะ (สํานักปลัด) จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายในการดําเนินการกิจกรรมรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยในพืนทีทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  ได้แก่  การจัดบริการหรือปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะ  ใน
แหล่งท่องเทียว  สวนสาธารณะให้มีความถูกสุขอนามัย  โดยให้เป็นไป
ตาม 
  - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยของบ้าน
เมือง  (ฉบับที 2) พ.ศ.2560  
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท 0991.4/ว
 407 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน  การจัดการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  7 แนวทางการพัฒนา
ที  7.1 หน้า 89 รายการที 5 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 7
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 3) 
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7.โครงการตลาดชุมชน (กองส่งเสริมการเกษตร) จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายในการดําเนินการขับเคลือนตลาดประชารัฐ ส่งเสริม
สินค้าทางการเกษตร และพัฒนายกระดับตลาดให้มี
มาตรฐาน  สะอาด  และปลอดภัย  รวมทังแนวทางขับเคลือนตลาดประชา
รัฐ  โดยให้เป็นไปตาม 
  - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยของบ้าน
เมือง  (ฉบับที 2) พ.ศ.2560  
  - ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรือง  การจัดการมูลฝอย  พ.ศ.2560 ลง
วันที 18 ตุลาคม 2560 
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0810.5/ว
 306 ลงวันที 31  มกราคม  2561  
  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที  มท 0810.5/ว 629 ลงวัน
ที 7 มีนาคม 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  9 แนวทางการพัฒนา
ที  9.1 หน้า 78 รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที 1
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 3) 

8.โครงการเพิมประสิทธิภาพ อสม.(สํานักปลัด) จํานวน 200,000 บาท
คําชีแจง  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม  ประชุม  ชีแจงทําความ
เข้าใจ  เพือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา  คน
พิการ  โดยเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข  โดยเน้นการมีส่วนร่วม  ดําเนินการทังในและ
นอกสถานที  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าจ้างเหมาพาหนะ  ค่าจัดทําเอกสาร   ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น  โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้
ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณทีตังไว้  โดยปฏิบัติตามหนังสือ 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-
2564   ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.1 หน้า 34 รายการที 3
 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 4 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขต
จังหวัดชัยภูมิที 2)
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งบเงินอุดหนุน รวม 390,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 390,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1.อุดหนุนโรงพยาบาลหนองบัวระเหว จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายอุดหนุนสําหรับโรงพยาบาลหนองบัวระเหว  ในภารกิจที
อยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถินผู้สนับสนุน  ประชาชน
ในพืนทีได้รับประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหา
และบริบทของพืนทีหรือกิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของแต่ละ
โครงการ  โดยให้เป็นไปตามหนังสือ 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3616 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1791 ลง
วันที 3  เมษายน 2560 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  2 แนวทางการพัฒนา
ที  2.1 หน้า 35 รายการที 5 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที  4
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 2) 
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เงินอุดหนุนเอกชน
1.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 1 จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 1
 จํานวน  20,000  บาท  ในการขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในภารกิจทีอยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ผู้สนับสนุน  ประชาชนในพืนทีได้รับประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพืนที  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน  การเพิมความรู้  ความ
สามารถ การสัมมนา  การรณรงค์  การเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  หรือ
กิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ  เช่น โครงการ
  - อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
  - การสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็ง 
  - การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคหนอนพยาธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคมาเลเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การตรวจสุขภาพเคลือนที  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 
  - การช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก  สภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ 
  - การรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be  number one (ศูนย์
เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
โดยให้เป็นไปตามหนังสือ 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3616 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1791 ลง
วันที 3  เมษายน 2560 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  2 แนวทางการพัฒนา
ที  2.1 หน้า 52 รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที  4
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 8) 

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  14:19:39 หน้า : 55/125



10.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 10 จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 10
 จํานวน  20,000  บาท  ในการขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในภารกิจทีอยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ผู้สนับสนุน  ประชาชนในพืนทีได้รับประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพืนที  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน  การเพิมความรู้  ความ
สามารถ การสัมมนา  การรณรงค์  การเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  หรือ
กิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ  เช่น โครงการ
  - อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
  - การสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็ง 
  - การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคหนอนพยาธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคมาเลเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การตรวจสุขภาพเคลือนที  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 
  - การช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก  สภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ 
  - การรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be  number one (ศูนย์
เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
โดยให้เป็นไปตามหนังสือ 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3616 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1791 ลง
วันที 3  เมษายน 2560 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  2 แนวทางการพัฒนา
ที  2.1 หน้า 52 รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที  4
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 8) 
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11.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 11 จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 11
 จํานวน  20,000  บาท  ในการขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในภารกิจทีอยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ผู้สนับสนุน  ประชาชนในพืนทีได้รับประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพืนที  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน  การเพิมความรู้  ความ
สามารถ การสัมมนา  การรณรงค์  การเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  หรือ
กิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ  เช่น โครงการ
  - อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
  - การสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็ง 
  - การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคหนอนพยาธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคมาเลเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การตรวจสุขภาพเคลือนที  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 
  - การช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก  สภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ 
  - การรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be  number one (ศูนย์
เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
โดยให้เป็นไปตามหนังสือ 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3616 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1791 ลง
วันที 3  เมษายน 2560 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  2 แนวทางการพัฒนา
ที  2.1 หน้า 52 รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที  4
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 8) 
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12.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 12 จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 12
 จํานวน  20,000  บาท  ในการขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในภารกิจทีอยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ผู้สนับสนุน  ประชาชนในพืนทีได้รับประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพืนที  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน  การเพิมความรู้  ความ
สามารถ การสัมมนา  การรณรงค์  การเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  หรือ
กิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ  เช่น โครงการ
  - อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
  - การสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็ง 
  - การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคหนอนพยาธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคมาเลเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การตรวจสุขภาพเคลือนที  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 
  - การช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก  สภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ 
  - การรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be  number one (ศูนย์
เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
โดยให้เป็นไปตามหนังสือ 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3616 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1791 ลง
วันที 3  เมษายน 2560 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  2 แนวทางการพัฒนา
ที  2.1 หน้า 52 รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที  4
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 8) 

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  14:19:39 หน้า : 58/125



13.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 13 จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 13
 จํานวน  20,000  บาท  ในการขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในภารกิจทีอยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ผู้สนับสนุน  ประชาชนในพืนทีได้รับประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพืนที  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน  การเพิมความรู้  ความ
สามารถ การสัมมนา  การรณรงค์  การเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  หรือ
กิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ  เช่น โครงการ
  - อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
  - การสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็ง 
  - การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคหนอนพยาธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคมาเลเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การตรวจสุขภาพเคลือนที  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 
  - การช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก  สภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ 
  - การรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be  number one (ศูนย์
เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
โดยให้เป็นไปตามหนังสือ 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3616 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1791 ลง
วันที 3  เมษายน 2560 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  2 แนวทางการพัฒนา
ที  2.1 หน้า 52 รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที  4
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 8) 
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14.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 14 จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 14
 จํานวน  20,000  บาท  ในการขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในภารกิจทีอยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ผู้สนับสนุน  ประชาชนในพืนทีได้รับประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพืนที  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน  การเพิมความรู้  ความ
สามารถ การสัมมนา  การรณรงค์  การเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  หรือ
กิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ  เช่น โครงการ
  - อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
  - การสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็ง 
  - การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคหนอนพยาธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคมาเลเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การตรวจสุขภาพเคลือนที  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 
  - การช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก  สภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ 
  - การรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be  number one (ศูนย์
เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
โดยให้เป็นไปตามหนังสือ 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3616 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1791 ลง
วันที 3  เมษายน 2560 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  2 แนวทางการพัฒนา
ที  2.1 หน้า 52 รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที  4
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 8) 
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15.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 15 จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 15
 จํานวน  20,000  บาท  ในการขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในภารกิจทีอยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ผู้สนับสนุน  ประชาชนในพืนทีได้รับประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพืนที  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน  การเพิมความรู้  ความ
สามารถ การสัมมนา  การรณรงค์  การเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  หรือ
กิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ  เช่น โครงการ
  - อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
  - การสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็ง 
  - การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคหนอนพยาธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคมาเลเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การตรวจสุขภาพเคลือนที  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 
  - การช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก  สภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ 
  - การรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be  number one (ศูนย์
เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
โดยให้เป็นไปตามหนังสือ 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3616 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1791 ลง
วันที 3  เมษายน 2560 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  2 แนวทางการพัฒนา
ที  2.1 หน้า 52 รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที  4
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 8) 
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16.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 16 จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 16
 จํานวน  20,000  บาท  ในการขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในภารกิจทีอยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ผู้สนับสนุน  ประชาชนในพืนทีได้รับประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพืนที  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน  การเพิมความรู้  ความ
สามารถ การสัมมนา  การรณรงค์  การเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  หรือ
กิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ  เช่น โครงการ
  - อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
  - การสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็ง 
  - การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคหนอนพยาธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคมาเลเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การตรวจสุขภาพเคลือนที  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 
  - การช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก  สภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ 
  - การรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be  number one (ศูนย์
เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
โดยให้เป็นไปตามหนังสือ 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3616 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1791 ลง
วันที 3  เมษายน 2560 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  2 แนวทางการพัฒนา
ที  2.1 หน้า 52 รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที  4
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 8) 
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17.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 17 จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 17
 จํานวน  20,000  บาท  ในการขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในภารกิจทีอยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ผู้สนับสนุน  ประชาชนในพืนทีได้รับประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพืนที  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน  การเพิมความรู้  ความ
สามารถ การสัมมนา  การรณรงค์  การเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  หรือ
กิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ  เช่น โครงการ
  - อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
  - การสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็ง 
  - การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคหนอนพยาธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคมาเลเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การตรวจสุขภาพเคลือนที  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 
  - การช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก  สภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ 
  - การรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be  number one (ศูนย์
เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
โดยให้เป็นไปตามหนังสือ 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3616 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1791 ลง
วันที 3  เมษายน 2560 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  2 แนวทางการพัฒนา
ที  2.1 หน้า 52 รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที  4
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 8) 
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18.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 18 จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 18
 จํานวน  20,000  บาท  ในการขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในภารกิจทีอยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ผู้สนับสนุน  ประชาชนในพืนทีได้รับประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพืนที  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน  การเพิมความรู้  ความ
สามารถ การสัมมนา  การรณรงค์  การเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  หรือ
กิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ  เช่น โครงการ
  - อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
  - การสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็ง 
  - การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคหนอนพยาธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคมาเลเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การตรวจสุขภาพเคลือนที  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 
  - การช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก  สภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ 
  - การรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be  number one (ศูนย์
เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
โดยให้เป็นไปตามหนังสือ 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3616 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1791 ลง
วันที 3  เมษายน 2560 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  2 แนวทางการพัฒนา
ที  2.1 หน้า 52 รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที  4
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 8) 
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2.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 2 จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 2
 จํานวน  20,000  บาท  ในการขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในภารกิจทีอยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ผู้สนับสนุน  ประชาชนในพืนทีได้รับประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพืนที  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน  การเพิมความรู้  ความ
สามารถ การสัมมนา  การรณรงค์  การเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  หรือ
กิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ  เช่น โครงการ
  - อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
  - การสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็ง 
  - การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคหนอนพยาธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคมาเลเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การตรวจสุขภาพเคลือนที  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 
  - การช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก  สภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ 
  - การรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be  number one (ศูนย์
เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
โดยให้เป็นไปตามหนังสือ 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3616 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1791 ลง
วันที 3  เมษายน 2560 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  2 แนวทางการพัฒนา
ที  2.1 หน้า 52 รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที  4
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 8) 
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3.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 3 จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 3
 จํานวน  20,000  บาท  ในการขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในภารกิจทีอยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ผู้สนับสนุน  ประชาชนในพืนทีได้รับประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพืนที  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน  การเพิมความรู้  ความ
สามารถ การสัมมนา  การรณรงค์  การเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  หรือ
กิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ  เช่น โครงการ
  - อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
  - การสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็ง 
  - การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคหนอนพยาธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคมาเลเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การตรวจสุขภาพเคลือนที  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 
  - การช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก  สภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ 
  - การรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be  number one (ศูนย์
เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
โดยให้เป็นไปตามหนังสือ 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3616 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1791 ลง
วันที 3  เมษายน 2560 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  2 แนวทางการพัฒนา
ที  2.1 หน้า 52 รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที  4
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 8) 
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4.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 4 จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 4
 จํานวน  20,000  บาท  ในการขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในภารกิจทีอยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ผู้สนับสนุน  ประชาชนในพืนทีได้รับประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพืนที  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน  การเพิมความรู้  ความ
สามารถ การสัมมนา  การรณรงค์  การเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  หรือ
กิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ  เช่น โครงการ
  - อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
  - การสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็ง 
  - การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคหนอนพยาธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคมาเลเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การตรวจสุขภาพเคลือนที  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 
  - การช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก  สภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ 
  - การรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be  number one (ศูนย์
เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
โดยให้เป็นไปตามหนังสือ 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3616 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1791 ลง
วันที 3  เมษายน 2560 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  2 แนวทางการพัฒนา
ที  2.1 หน้า 52 รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที  4
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 8) 
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5.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 5 จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 5
 จํานวน  20,000  บาท  ในการขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในภารกิจทีอยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ผู้สนับสนุน  ประชาชนในพืนทีได้รับประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพืนที  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน  การเพิมความรู้  ความ
สามารถ การสัมมนา  การรณรงค์  การเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  หรือ
กิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ  เช่น โครงการ
  - อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
  - การสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็ง 
  - การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคหนอนพยาธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคมาเลเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การตรวจสุขภาพเคลือนที  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 
  - การช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก  สภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ 
  - การรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be  number one (ศูนย์
เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
โดยให้เป็นไปตามหนังสือ 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3616 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1791 ลง
วันที 3  เมษายน 2560 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  2 แนวทางการพัฒนา
ที  2.1 หน้า 52 รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที  4
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 8) 
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6.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 6 จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 6
 จํานวน  20,000  บาท  ในการขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในภารกิจทีอยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ผู้สนับสนุน  ประชาชนในพืนทีได้รับประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพืนที  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน  การเพิมความรู้  ความ
สามารถ การสัมมนา  การรณรงค์  การเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  หรือ
กิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ  เช่น โครงการ
  - อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
  - การสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็ง 
  - การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคหนอนพยาธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคมาเลเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การตรวจสุขภาพเคลือนที  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 
  - การช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก  สภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ 
  - การรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be  number one (ศูนย์
เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
โดยให้เป็นไปตามหนังสือ 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3616 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1791 ลง
วันที 3  เมษายน 2560 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  2 แนวทางการพัฒนา
ที  2.1 หน้า 52 รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที  4
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 8) 
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7.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 7 จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 7
 จํานวน  20,000  บาท  ในการขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในภารกิจทีอยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ผู้สนับสนุน  ประชาชนในพืนทีได้รับประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพืนที  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน  การเพิมความรู้  ความ
สามารถ การสัมมนา  การรณรงค์  การเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  หรือ
กิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ  เช่น โครงการ
  - อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
  - การสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็ง 
  - การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคหนอนพยาธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคมาเลเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การตรวจสุขภาพเคลือนที  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 
  - การช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก  สภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ 
  - การรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be  number one (ศูนย์
เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
โดยให้เป็นไปตามหนังสือ 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3616 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1791 ลง
วันที 3  เมษายน 2560 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  2 แนวทางการพัฒนา
ที  2.1 หน้า 52 รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที  4
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 8) 
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8.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 8 จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 8
 จํานวน  20,000  บาท  ในการขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในภารกิจทีอยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ผู้สนับสนุน  ประชาชนในพืนทีได้รับประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพืนที  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน  การเพิมความรู้  ความ
สามารถ การสัมมนา  การรณรงค์  การเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  หรือ
กิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ  เช่น โครงการ
  - อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
  - การสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็ง 
  - การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคหนอนพยาธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคมาเลเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การตรวจสุขภาพเคลือนที  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 
  - การช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก  สภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ 
  - การรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be  number one (ศูนย์
เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
โดยให้เป็นไปตามหนังสือ 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3616 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1791 ลง
วันที 3  เมษายน 2560 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  2 แนวทางการพัฒนา
ที  2.1 หน้า 52 รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที  4
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 8) 
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9.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 9 จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. หมู่ 9
 จํานวน  20,000  บาท  ในการขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขในภารกิจทีอยู่ในอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ผู้สนับสนุน  ประชาชนในพืนทีได้รับประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มี
ความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพืนที  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน  การเพิมความรู้  ความ
สามารถ การสัมมนา  การรณรงค์  การเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  หรือ
กิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ  เช่น โครงการ
  - อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
  - การสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็ง 
  - การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคหนอนพยาธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การควบคุมโรคมาเลเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  - การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  - การตรวจสุขภาพเคลือนที  สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 
  - การช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สูลูก  สภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ 
  - การรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO be  number one (ศูนย์
เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
โดยให้เป็นไปตามหนังสือ 
     -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3616 ลง
วันที 24 มิถุนายน 2559 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 1791 ลง
วันที 3  เมษายน 2560 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  2 แนวทางการพัฒนา
ที  2.1 หน้า 52 รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที  4
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 8) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,441,820 บาท
งบบุคลากร รวม 1,039,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,039,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 665,640 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานประจําปี  ตังไว้  2   อัตรา 
1.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (ผอ.ต้น) ตังไว้  371,760 บาท
2.นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ    ตังไว้    293,880   บาท
ทังนีให้จ่ายตามกําลังการเลือนขัน  เงินเดือน เลือนระดับของพนักงานส่วน
ตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผน
งานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์ * ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล (แก้ไข
เพิมเติม ฉบับ 42 ) พ.ศ. 2559 วันที  26 กุมภาพันธ์  2559  โดยมีผล
บังคับใช้ตังแต่วันที 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม (ผู้อํานวยการระดับต้น)ของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง ตังไว้ 12 เดือนๆละ 3,500 บาท เป็น
เงิน 42,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์ * ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล(แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 43 ) พ.ศ. 2559วัน
ที  4  พฤษภาคม 2559 หนังสือ สถจ.ที ชย 0023.2 / 5369 ลงวัน
ที 4 พฤษภาคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 284,280 บาท
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในกอง
สวัสดิการสังคม พนักงานจ้างภารกิจ  2 อัตรา
1.ผช.จพง.ธุรการ  1  อัตรา  ตังไว้  136,200  บาท
2.ผช.จพง.พัฒนาชุมชน  1  อัตรา ตังไว้ 148,080  บาท
ตามแผนพัฒนา  4 ปี (พ.ศ.2561 – 2563) ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัว
ไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ * ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดชัยภูมิ เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง  (แก้ไข
เพิมเติม ฉบับที 5 ) พ.ศ. 2558  วันที  29  กันยายน พ.ศ. 2558 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ทีปฏิบัติหน้าทีในกองสวัสดิการสังคม  ตังไว้  2  อัตรา ดังนี
1.ผช.จพง.ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา 
2.ผช.จพง.พัฒนาชุมชน จํานวน 1  อัตรา 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
สังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์
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งบดําเนินงาน รวม 383,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท. ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิ , ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชํานาญ
หรือความเชียวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับการ
ประเมิน, คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง , คณะ
กรรมการสอบสวน,  คณะกรรมการประเมินผลงานเงินรางวัล , เงินทํา
ขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว  และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ 
พนักงาน  พนักงานจ้างทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 18,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการส่วนท้องถิน  ซึงมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (ฉบับที 3) โดยกําหนดค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง
ของข้าราชการท้องถิน ลงวันที 8 กรกฎาคม 2559 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคมแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลสังกัดกองสวัสดิการสังคม  ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได้ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์ 

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการการ (กองสวัสดิการฯ) จํานวน 40,000 บาท
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศหรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลหรือพนักงานจ้าง  รวมทังผู้ทีได้
รับคําสังจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์
ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าลงทะเบียน  ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหน้าทีขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
รายจ่ายนี  ให้ปฏิบัติตามทีระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 1) พ.ศ
.2555 (ฉบับที 2)  พ.ศ.2558  (ฉบับที 3) พ.ศ.2559  (ตังจ่ายไม่เกิน
ร้อยละ 3 ของรายได้รวมเงินอุดหนุนทัวไปของปีงบ
ประมาณ 2560 หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2 /ว 3446  ลว. 19 ต.ค
. 2548) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์ 
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2.ก่อสร้างสิงอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ (กองสวัสดิการฯ) จํานวน 15,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดบริการสาธารณะหรือปรับปรุง
ห้องนําสุขาสาธารณะในเขตพืนทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินให้มีความ
สะอาด ถูกสุขลักษณะ  จัดทําและปรับปรุงสัญลักษณ์ทีจอดรถ  ห้องนํา ทาง
ลาด ทางชัน ห้องนําสาธารณะฯลฯ สําหรับผู้พิการ  ผู้สูงอายุ และผู้ด้อย
โอกาสให้ได้รับการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้านการบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ ปรากฏในแผน
พัฒนา 4 ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561 – 2564 
ยุทธศาสตร์ที 5 การพัฒนาสังคมแนวทางการพัฒนาที 5.3 แผนงานสังคม
สงเคราะห์  หน้า 80 รายการที 7  (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ
ที 4 และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 1,2 )
3.โครงการก่อตังพัฒนาอินเตอร์เน็ต จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการติดตังระบบอินเตอร์เน็ต
เพิมประสิทธิภาพการบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ และเบียเด็กแรก
เกิด ในระบบสารสนเทศผู้สูงอายุ ผู้พิการ  โดยการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิได้
รับเบียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์  และระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (e-Lass) ตลอดจนค่าใช้
จ่ายต่างๆ ทีสามารถเบิกจ่ายประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่พ.ศ
.2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการพัฒนา
ที 3.1 หน้า 73 รายการที 4 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ
ที 1 และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 6)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

1. วัสดุคงทน  ตังไว้    10,000  บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมี อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งาน ได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ทีถูพืนฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 
 2. วัสดุสินเปลือง ตังไว้   30,000  บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมี อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่นกระดาษ หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทปกาว  ลวด
เย็บกระดาษ สมุด  ซองเอกสาร  ตลับหมึก นําดืมสําหรับประชาชน ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
สังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ * ตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2 / ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559
 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หน้า 1 *
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
1. วัสดุสินเปลือง  ตังไว้  จํานวน  40,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้งานแล้ว
ย่อมสินเปลืองหมดไป  แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไป ในระยะเวลาอัน
สันหรือไม่คงสภาพเดิม เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผลหมึก สําหรับเครืองพิมพ์  สาย
เคเบิล ฯลฯ
2. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ตังไว้ จํานวน  20,000 บาท
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที
มี ลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อม เช่นวัสดุอุปกรณ์
ประกอบ และอะไหล่ หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดนร์ ซีดีรอม ไดร์ฟ
 แผ่นชิป  แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม
มโมรีชิป  เมาท์ เครืองกระจายสัญญาณ ฯลฯและวัสดุอืนๆทีสามารถเบิก
จ่ายในรายจ่าย ประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ * ตามหนังสือ
ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หน้า 7

ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลือนทีทีใช้ในงานราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าวและค่า
ใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น  ค่าใช้จ่ายอืนๆทีสามารถเบิก
จ่ายในรายจ่ายประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบการ
เงินการคลังภาครัฐและค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกิดจากสังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้
พิการผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนตําบล ทีสามารถเบิกจ่ายใน
รายจ่ายประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์    

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้อินเตอร์เน็ต รวมถึง
อินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เข่น ค่าบริการ เคเบิล ค่าเช่า ช่อง
สัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์
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งบลงทุน รวม 18,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.ตู้เก็บเอกสาร (กองสวัสดิการฯ) จํานวน 11,000 บาท
คําชีแจง  เพือจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบประตู  2  บาน จํานวน 1 ตู้ ๆ
ละ 5,500 บาท เพือใช้ในกองสวัสดิการสังคม ซึงเป็นสิงของทีจัดเป็น
ครุภัณฑ์โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนานเมือชํารุด
เสียหายและสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม และครุภัณฑ์ดังกล่าว
เป็นครุภัณฑ์ทีตังจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ มีนาคม 2560 แต่มีความจําเป็นต้องใช้ในส่วนราชการ ซึง
สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด  โดยจะดําเนินการด้วยความ
ประหยัด จึงขอจัดหาครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ ปรากฎในแผน
พัฒนาสีปี อบต.วังตะเฆ่ เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ.2651-2564 ตามบัญชี
ครุภัณฑ์  หน้า 81 รายการที 4
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครืองปรินเตอร์ (กองสวัสดิการฯ) จํานวน 7,900 บาท
คําชีแจง เพือจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 1
 เครือง ๆ ละ 7,900  บาท  สําหรับการเพิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
นักทรัพยากรบุคคล ซึงเป็นสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สินเปลือง  หมดไปหรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน  คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วัน
ที 23 พฤษภาคม 2561  หน้า  18 ข้อ 50 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์ ปรากฎในแผนพัฒนาสีปี อบต.วังตะเฆ่ เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ
.2651-2564 ตามบัญชีครุภัณฑ์  หน้า 81 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว (สวัสดิการสังคมฯ) จํานวน 150,000 บาท
คําชีแจง  เพือดําเนินงานส่งเสริมการดําเนินงานโครงการกิจกรรม  ด้าน
การพัฒนาสตรีและครอบครัว ได้แก่ การส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรีใน
ชุมชน  และพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ การให้ความรู้เพือการพัฒนาครอบ
ครัวแก่ประชาชนในพืนที  การเสริมสร้างพัฒนาสัมพันธภาพทีดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว การส่งเสริม
การจัดตังศูนย์ให้การช่วยเหลือสําหรับนโยบายทีเน้นหนักและมุ่ง
สัมฤทธิ  ได้แก่  การสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติความ
รุนแรงในครอบครัว  และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมี เพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร  การตังครรภ์ในวัยรุ่น  โดยให้ปฏิบัติตาม
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2560 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559 
โดยงบประมาณการดําเนินงานโครงการดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้
ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณทีตังไว้ ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 หน้า 80 ข้อ 8 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิที 4 และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ที 1,2 )
2.จัดงานกิจกรรมวันสตรีสากล (สวัสดิการสังคมฯ) จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายดําเนินงานกิจกรรมด้านส่งเสริมภาวะผู้นําแก่สตรีใน
ชุมชน การแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็ก
และสตรีการพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ ตามความจําเป็น
และเหมาะสมกับสภาพปัญหาและการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรีในด้าน
ต่างๆ
โดยจัดฝึกอบรม ประชุม ชีแจงทําความเข้าใจ เพือสร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชน โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557  
ซึงค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินงบ
ประมาณทีตังไว้  ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์และปรากฏในแผนพัฒนา 4 ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6  แนวทางการพัฒนาที 6.3
 หน้า 87 รายการที 2 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 4 และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 1,2 )
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,527,900 บาท
งบบุคลากร รวม 2,043,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,043,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,015,860 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานประจําปี  ตังไว้  3  อัตรา  
 1.ผู้อํานวยการกองช่าง  (ผอ.ต้น) ตังไว้ 418,080 บาท
 2.นายช่างโยธา  ชํานาญงาน ตังไว้ 280,440 บาท
 3.นายช่างเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ตังไว้ 317,340 บาท
ตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี (พ.ศ.2561-2563)  ทังนี ให้จ่ายตามคําสังการ
เลือนขันเงินเดือน  เลือนระดับของพนักงานส่วนตําบล  ตามหนังสือสํานัก
งาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที  มท  0809.2/ว 138 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง (ผู้อํานวย
การระดับต้น) ของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ตังไว้  12  เดือน ๆ ละ 3,500  บาท เป็นเงิน  42,000  บาท ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะ
และชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
* ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรือง  หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  (แก้ไขเพิมเติม  ฉบับที 43) พ.ศ.2559  ลงวันที  4
  พฤษภาคม  2559  หนังสือ สถจ.ที  ชย  0023.2/5369  ลงวันที  4
 พฤษภาคม  2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 854,040 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในกอง
ช่าง  จํานวน  6  อัตรา  ประกอบด้วย  พนักงานจ้างภารกิจ จํานวน 5
 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  1  อัตรา  ดังนี
   1.พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  5  อัตรา  ตังไว้  746,040
 บาท ดังนี 
      (1) ผช.นายช่างโยธา  จํานวน  2  อัตรา ตังไว้ 315,240 บาท  
      (2) พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  1  อัตรา  ตังไว้ 143,520 บาท
      (3) ผช.นายช่างไฟฟ้า จํานวน  1  อัตรา  ตังไว้ 138,000 บาท
      (4) ผช.จพง.ธุรการ (กองช่าง)  จํานวน  1  อัตรา ตังไว้ 149,280
 บาท
   2.พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  1  อัตรา  ตังไว้ 108,000 บาท
ตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี (พ.ศ.2561-2563)  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
* ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรือง  หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิมเติม  ฉบับที 5) พ.ศ
.2558  วันที  29  กันยายน  พ.ศ.2558
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจทีปฏิบัติหน้าทีในกองช่าง  จํานวน 6 อัตรา  ประกอบ
ด้วย  พนักงานจ้างภารกิจ จํานวน 5 อัตรา และพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน  1  อัตรา  ดังนี
   1.พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 5  อัตรา  ตังไว้  120,000 บาท 
      (1) ผช.นายช่างโยธา  จํานวน  2  อัตรา  
      (2) พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  1  อัตรา 
      (3) ผช.นายช่างไฟฟ้า จํานวน  1  อัตรา  
      (4) ผช.จพง.ธุรการ (กองช่าง)  จํานวน  1  อัตรา
   2.พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  1  อัตรา  ตังไว้  12,000  บาท
ตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี (พ.ศ.2561-2563)  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 484,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 164,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่  อปท. ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิ , ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชํานาญ
หรือความเชียวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับการ
ประเมิน, คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง , คณะ
กรรมการสอบสวน,  คณะกรรมการประเมินผลงานเงินรางวัล , เงินทํา
ขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว  และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงาน  พนักงานจ้างทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ทีปฏิบัติงานในพืนที
ตําบลวังตะเฆ่  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการส่วนท้องถิน ซึงมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559  โดยกําหนดค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับประเภทตําแหน่งและระดับตําแหน่ง
ของข้าราชการท้องถิน  ลงวันที  8  กรกฎาคม  2559  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  สังกัดกองช่าง  ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตาม
ระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน 
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองช่าง) จํานวน 40,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศหรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลหรือพนักงานจ้าง  เพือประโยชน์
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพัก ค่าลงทะเบียน  ฝึกอบรม  สัมมนา  ประชุมต่าง ๆ  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง  ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหน้าทีของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีสามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี  ให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555  (ฉบับ
ที  2)  พ.ศ.2558  (ฉบับที 3) พ.ศ.2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน 
2.โครงการรังวัดแบ่งแยกแนวเขต (กองช่าง) จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแนวเขตการปกครอง  ตรวจ
สอบ  จับค่าพิกัด และจัดทําแนวเขตตําบล  โดยให้เป็นไปตามอํานาจ
หน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  ที
เกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่าย
นี  โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555  (ฉบับที  2)  พ.ศ
.2558  (ฉบับที 3) พ.ศ.2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน ปรากฎในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564   ยุทธศาสตร์ที  8 แนวทางการพัฒนา
ที  8.2  หน้า 93 รายการที  6 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ
ที 4 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 8 )
3.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (กองช่าง) จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม  ประชุม  ชีแจงทํา
ความเข้าใจเพือสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์  เน้นการพัฒนาบุคากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถินให้มี
ความรู้การจัดทําผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน  งานอาคาร  งานพัฒนาสภาพ
แวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผังเมือง  และองค์ความรู้
ด้านการวางผังเมืองและด้านช่าง  เพือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
สามารถร่วมมือกับชุมชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชน ในพืนที
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีสามารถเบิกจ่ายใน
ประเภทรายจ่ายนี  โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายใยการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน  พ.ศ.2557 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน ปรากฎในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ
.ศ.2561-2564   ยุทธศาสตร์ที  8 แนวทางการพัฒนา
ที  8.1  หน้า 90 รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ
ที 4 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 8)
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ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

1. วัสดุคงทน  ตังไว้    20,000   บาท 
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า  เช่น  หนังสือ  เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  แปรงลบกระดานดํา  ตรายาง  ทีถูพืน ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
 2. วัสดุสินเปลือง  ตังไว้   40,000 บาท 
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายาลบคําผิด  เทป
กาว  ลวดเย็บกระดาษ  สมุด  ซองเอกสาร  ตลับหมึก นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชน  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน
* ตามหนังสือ  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หน้า1 *

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
1. วัสดุคงทน  ตังไว้  20,000  บาท 
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า  เช่น  ไมโครโฟน  ขาตังไมโครโฟน  หัวแร้งไฟฟ้า  เครืองวัดกระแส
ไฟฟ้า  เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า  มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครือง
ประจุไฟ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน
 2. วัสดุสินเปลือง  ตังไว้  20,000 บาท 
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า  เช่น  ฟิวส์  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  หลอด
ไฟ  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน
 3. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ตังไว้  20,000  บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที
มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อม เช่น  ดอกลําโพง  แผง
วงจร  ผังแสดงวงจรต่างๆ  แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
* ตามหนังสือ  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หน้า 2 *
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
1.วัสดุสินเปลือง  ตังไว้   40,000 บาท 
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า  เช่น  แก๊สหุงต้ม  นํามันเชือเพลิง  นํามันดีเซล  นํามันก๊าด  นํามัน
เบนซิน  นํามันเตา  นํามันจารบี  นํามันเครือง  ถ่าน  ก๊าส ฯลฯ  และวัสดุ
อืน ๆ  ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
* ตามหนังสือ  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  หน้า 5*

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
1. วัสดุสินเปลือง  ตังไว้  50,000  บาท   
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้งานแล้ว
ย่อมสินเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สันหรือไม่คงสภาพเดิม  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   เทปบันทึกข้อมูล  หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผลหมึกสําหรับเครืองพิมพ์  สาย
เคเบิล ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน
 2. วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  ตังไว้  10,000  บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที
มีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อม เช่น  วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่  หน่วยประมวลผล  ฮาร์ดดิสก์ไดนร์  ซีดีรอมไดร์ฟ
  แผ่นกรองแสง  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรี
ซิป  เมาส์  เครืองกระจายสัญญาณ ฯลฯ   และวัสดุอืน ๆ  ทีสามารถเบิก
จ่ายในรายจ่ายประเภทนี ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน
* ตามหนังสือ  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หน้า 7 *
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งานไฟฟ้าถนน รวม 900,000 บาท
งบลงทุน รวม 700,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 700,000 บาท
ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตังครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 10 จํานวน 100,000 บาท
-รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงทีดินและสิงก่อสร้างรวมถึงสิงต่างๆ ทีติดตรึงกับ
ทีดินและหรือสิงก่อสร้าง เช่น เพือปรับปรุงทีดินให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงิน
เกินกว่า 50,000 บาท) รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท) และ
รายจ่ายเพือบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงปลูกสร้างและรายจ่ายอืนๆ ที
สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี  สถานทีดําเนินงาน  หมู่ที  10 ติดตัง
หลอดฟลูออเรส 36w จํานวน 40 หลอด สตาร์ทเตอร์ จํานวน 40 ตัว บัล
หลาด จํานวน 30 ตัว สายไฟยาว 200 เมตร จํานวน 4 ม้วน ชุดโครมไฟ
พร้อมขา จํานวน 19 ชุด (ตามแบบ อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางการพัฒนา
ที  6.1 หน้า  73 รายการที  1  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิ  ที  4  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ที  1,2)

ค่าถมดิน
1.โครงการถมดินพืนทีสาธารณะ หมู่ 4 จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายตามโครงการถมดินพืนทีสาธารณะ หมู่ 4 รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
ทีดินและสิงก่อสร้างรวมถึงสิงต่าง ๆ ทีติดตรึงกับทีดินและหรือสิงปลูก
สร้าง  โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง  เป็นรายจ่ายเพือปรับปรุงทีดินให้มี
มูลค่าเพิมขึนและมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท  สถานทีดําเนิน
การ หมู่ 4 ปริมาณงานดินถม
กว้าง 24 เมตร ยาว 38 เมตร สูง 2.00 เมตร ปริมาณงานปรับเกรดด้วย
รถไถไม่น้อยกว่า 912 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการพัฒนา
ที 3.1 หน้า 69 รายการที  1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิ  ที 1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ที  6)
2.โครงการถมดินพืนทีสาธารณะ หมู่ 14 จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายตามโครงการถมดินพืนทีสาธารณะ หมู่ 14 รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงทีดินและสิงก่อสร้างรวมถึงสิงต่าง ๆ ทีติดตรึงกับทีดินและหรือสิงปลูก
สร้าง  โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง  เป็นรายจ่ายเพือปรับปรุงทีดินให้มี
มูลค่าเพิมขึนและมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท  สถานทีดําเนิน
การ หมู่ 14 ปริมาณงานดินถม
กว้าง 24 เมตร ยาว 26 เมตร สูง 3.00 เมตร ปริมาณงานปรับเกรดด้วย
รถไถไม่น้อยกว่า 624 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการพัฒนา
ที 3.1 หน้า 69 รายการที  1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิ  ที 1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ที  6)
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
1.ปรับปรุงศาลากลางบ้าน หมู่ 1 (ต่อเนือง) จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายตามโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงทีดินและสิงก่อสร้างรวมถึงสิงต่างๆ ทีติดตรึงกับทีดินและหรือสิงก่อ
สร้าง เช่น เพือปรับปรุงทีดินให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกิน
กว่า 50,000 บาท) รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท) และ
รายจ่ายเพือบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงปลูกสร้างและรายจ่ายอืนๆ ที
สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี  สถานทีดําเนนการ  หมู่ 1 งานดิน
ขุด-ดินถม จํานวน 36 ลบ.ม. งานคอนกรีตคาน จํานวน 0.41 ลบ.ม. งาน
เทพืนคอนกรีต  จํานวน 7 ลบ.ม. งานโครงหลังคา  จํานวน 70 ตร.ม
.(ตามแบบ อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางการพัฒนา
ที  6.1 หน้า  70 รายการที  2  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิ  ที  4  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ที  1,2)
2.โครงการปรับปรุงอาคารสิงปลูกสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 6 จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายตามโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงทีดินและสิงก่อสร้างรวมถึงสิงต่างๆ ทีติดตรึงกับทีดินและหรือสิงก่อ
สร้าง เช่น เพือปรับปรุงทีดินให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกิน
กว่า 50,000 บาท) รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท) และ
รายจ่ายเพือบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงปลูกสร้างและรายจ่ายอืนๆ ที
สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี  สถานทีดําเนินการ  หมู่ 6  งานเท
พืนคอนกรีต  จํานวน 2.7 ลบ.ม. งานโครงหลังคา  จํานวน 27 ตร.ม
.(ตามแบบ อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการพัฒนา
ที  3.1 หน้า  71 รายการที  3  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิ  ที  1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ที  6)
3.โครงการเสียงตามสาย หมู่ 13 จํานวน 50,000 บาท
-รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงทีดินและสิงก่อสร้างรวมถึงสิงต่างๆ ทีติดตรึงกับ
ทีดินและหรือสิงก่อสร้าง เช่น เพือปรับปรุงทีดินให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงิน
เกินกว่า 50,000 บาท) รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท) และ
รายจ่ายเพือบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงปลูกสร้างและรายจ่ายอืนๆ ที
สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี  สถานทีดําเนนการ  หมู่ 13 ติดตัง
ลําโพงฮอลล์  จํานวน 12 ชุด  สายคอกวายล์
ยาว 200 เมตร จํานวน 1 ม้วน เครืองขยายเสียงขนาด ื
550 วัตต์  จํานวน 1 เครือง  เครืองเล่น CD,DVD 
จํานวน 1 เครือง พร้อมไมล์ลอย จํานวน 2 ตัว (ตามแบบ อบต
.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  ปรากฏในแผนพัฒนาสี
ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที 6 แนวทางการพัฒนาที  6.1 หน้า  81 รายการที 1  (สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 4 และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขต
จังหวัดชัยภูมิที 1)
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4.โครงการปรับปรุงอาคารสิงปลูกสร้าง หมู่ 8 จํานวน 150,000 บาท
- รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงทีดินและสิงก่อสร้างรวมถึงสิงต่างๆ ทีติดตรึงกับ
ทีดินและหรือสิงก่อสร้าง เช่น เพือปรับปรุงทีดินให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงิน
เกินกว่า 50,000 บาท) รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท) และ
รายจ่ายเพือบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงปลูกสร้างและรายจ่ายอืนๆ ที
สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี  สถานทีดําเนนการ  ก่อสร้างห้องนํา
สาธารณะ หมู่ 8 งานดินขุด-ดินถม จํานวน 1.2 ลบ.ม. งาน
คอนกรีต  จํานวน 0.4 ลบ.ม. งานก่อผนัง  จํานวน 16 ตร.ม.งานฉาบ
ผนัง  จํานวน  33 ตร.ม. งานเทพืนคอนกรีต  จํานวน 2.7 ตร.ม.(ตาม
แบบ อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการพัฒนา
ที  3.1 หน้า  71 รายการที  3  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิ  ที  1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ที  6)

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 12 จํานวน 200,000 บาท
-เพืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภหนองบัวระเหว  ตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 12 (รายละเอียดตามประมาณการไฟฟ้า
ส่วนภูมภาคกําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางการพัฒนา
ที  6.1 หน้า  73 รายการที  1  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิ  ที  4  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ที  1,2)

งานบําบัดนําเสีย รวม 2,800,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,800,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,800,000 บาท
ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตังครังแรกในอาคารหรือ
สถานทีราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
1.ปรับปรุงระบบนําประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายตามโครงการซ่อมแซมระบบนําประปา หมู่ 9 รายจ่ายเพือติดตัง
ระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา  รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึงเป็นการติดตังครัง
แรกในอาคาร  ทังทีเป็นการดําเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้าง
อาคาร  รวมถึงการติดตังครังเเรกในสถานทีราชการ  โดยดําเนินการปรับ
ปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ 9 วางท่อพีวี
ซี 2"ชัน 8.5 จํานวน 265 ท่อน สามทาง จํานวน 20 ตัว  (ตามแบบ อบต
.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดนําเสีย ปรากฏในแผนพัฒนาสี
ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 4  แนวทางการพัฒนาที 4.1  หน้า 74 รายการที  2 (สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  ที 1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัดชัยภูมิที  7)
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2.ปรับปรุงระบบนําประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 จํานวน 150,000 บาท
-รายจ่ายเพือติดตังระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา  รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึง
เป็นการติดตังครังแรกในอาคาร  ทังทีเป็นการดําเนินการพร้อมกันหรือ
ภายหลังการก่อสร้างอาคาร  รวมถึงการติดตังครังเเรกในสถานที
ราชการ  โดยดําเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ 10 ติดตังปัม
สูบนําขนาด 5HP จํานวน 2 ตัว ท่อพีวี
ซี 2"ชัน 8.5 จํานวน 234 ท่อน สามทาง จํานวน 15 ตัว (ตามแบบ อบต
.กําหนด)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดนําเสีย ปรากฏในแผนพัฒนาสี
ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 4  แนวทางการพัฒนาที 4.1  หน้า 74 รายการที  2 (สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  ที 1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัดชัยภูมิที  7)
3.ปรับปรุงระบบนําประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 17 จํานวน 100,000 บาท
-รายจ่ายเพือติดตังระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา  รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึง
เป็นการติดตังครังแรกในอาคาร  ทังทีเป็นการดําเนินการพร้อมกันหรือ
ภายหลังการก่อสร้างอาคาร  รวมถึงการติดตังครังเเรกในสถานที
ราชการ  โดยดําเนินการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ 17 ติดตังปัม
สูบนําขนาด 5HP จํานวน 2 ตัว ท่อพีวีซี 2"ชัน 8.5 จํานวน 95 ท่อน สาม
ทาง จํานวน 15 ตัว (ตามแบบ อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งาน
บําบัดนําเสีย ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 4  แนวทางการพัฒนาที 4.1
  หน้า 74 รายการที  2 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  ที 1  และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที  7)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
1.ก่อสร้างทางระบายนํา หมู่ 1 จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายตามโครงการก่อสร้างทางระบายนํา หมู่ 1 รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงทีดินและสิงก่อสร้างรวมถึงสิงต่างๆ ทีติดตรึงกับทีดินและหรือสิงก่อ
สร้าง เช่น เพือปรับปรุงทีดินให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกิน
กว่า 50,000 บาท) รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท) และ
รายจ่ายเพือบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงปลูกสร้างและรายจ่ายอืนๆ ที
สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี  ดําเนินงาน ก่อสร้างทางระบาย
นํา หมู่ 1 วางท่อ คสล. ศก.0.60 ม.  จํานวน 165 ท่อน บ่อพักสําเร็จ
รูป  จํานวน  15  อัน เหล็กแบบขนาด 2"X4หลุน  จํานวน  53 เส้น (ตาม
แบบ อบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางการพัฒนา
ที  3.1 หน้า  70 รายการที  3  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิ  ที  1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ที  6)
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10.โครงการขุดลอกแหล่งนําสาธารณะ หมู่ 14 จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกแหล่งนําสาธารณะ หมู่ 14 (ฝาย
ใหญ่)  ในการรักษาความสะอาดคูคลอง  หนองนํา  ลําเหมือง
สาธารณะ  ร่อง/รางระบายนํา  โดยการขุดลอก  และกําจัดวัชพืชทีกีด
ขวาง  ขุดลอกร่องนําเสีย  ลําเหมืองสาธารณะ คลองชลประทาน  บํารุง
รักษาและทําความสะอาดเพือป้องกันนําเสีย  และนําท่วมขัง  และรายจ่าย
อืน ๆ  ทีสามารถเบิกจ่ายประเภทนี  สถานทีดําเนินงาน  ขุดลอกแหล่งนํา
สาธารณะ หมู่ 14 (ฝายใหญ่) ปริมาณงานเดิม ขุดปากบน
กว้าง 20.00 เมตร ยาว 67 เมตร ลึกเฉลีย 3 เมตร อัตราลาด
เอียง 1:1.5  งานขุดลอก  จํานวน  4,020 ลบ.ม.(ตามแบบอบต
.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดนําเสีย ปรากฏในแผนพัฒนาสี
ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 4  แนวทางการพัฒนาที 4.2  หน้า 75 รายการที  3 (สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  ที 1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัดชัยภูมิที  7)
11.โครงการขุดลอกแหล่งนําสาธารณะ หมู่ 15 จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกแหล่งนํา
สาธารณะ หมู่ 15 (ลําห้วยดงสามเหลียม) ในการรักษาความสะอาดคู
คลอง  หนองนํา  ลําเหมืองสาธารณะ  ร่อง/รางระบายนํา  โดยการขุด
ลอก  และกําจัดวัชพืชทีกีดขวาง  ขุดลอกร่องนําเสีย  ลําเหมือง
สาธารณะ คลองชลประทาน  บํารุงรักษาและทําความสะอาดเพือป้องกัน
นําเสีย  และนําท่วมขัง  และรายจ่ายอืน ๆ  ทีสามารถเบิกจ่ายประเภท
นี  สถานทีดําเนินงาน  ขุดลอกแหล่งนําสาธารณะ หมู่ 15 (ลําห้วยดงสาม
เหลียม) ปริมาณงานกว้าง 12.00 เมตร ยาว 180 เมตร ลึก
เฉลีย 2 เมตร อัตราลาดเอียง 1:1.5  งานขุดลอก  จํานวน  4,140 ลบ.ม
.(ตามแบบอบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดนํา
เสีย ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ
.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 4  แนวทางการพัฒนา
ที 4.2  หน้า 75 รายการที 3 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิ  ที 1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ที  7)
12.โครงการขุดลอกแหล่งนําสาธารณะ หมู่ 16 จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกแหล่งนํา
สาธารณะ หมู่ 16 (ลําห้วยไม้เปราะ) ในการรักษาความสะอาดคู
คลอง  หนองนํา  ลําเหมืองสาธารณะ  ร่อง/รางระบายนํา  โดยการขุด
ลอก  และกําจัดวัชพืชทีกีดขวาง  ขุดลอกร่องนําเสีย  ลําเหมือง
สาธารณะ คลองชลประทาน  บํารุงรักษาและทําความสะอาดเพือป้องกัน
นําเสีย  และนําท่วมขัง  และรายจ่ายอืน ๆ  ทีสามารถเบิกจ่ายประเภท
นี  สถานทีดําเนินงาน  ขุดลอกแหล่งนําสาธารณะ หมู่ 16 (ลําห้วยไม้
เปราะ)ปริมาณงานกว้าง 10.00 เมตร ยาว 199 เมตร ลึก
เฉลีย 2 เมตร อัตราลาดเอียง 1:1.5  งานขุดลอก  จํานวน  3,980 ลบ.ม
.(ตามแบบอบต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดนํา
เสีย ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ
.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 4  แนวทางการพัฒนา
ที 4.2  หน้า 75 รายการที  3 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิ  ที 1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ที  7)
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13.โครงการขุดลอกแหล่งนําสาธารณะ หมู่ 18 (ลําห้วยตะโกตอนล่าง) จํานวน 250,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกแหล่งนําสา
ธารณะ หมุ่า 18 (ลําห้วยตะโก) ในการรักษาความสะอาดคูคลอง  หนอง
นํา  ลําเหมืองสาธารณะ  ร่อง/รางระบายนํา  โดยการขุดลอก  และกําจัด
วัชพืชทีกีดขวาง  ขุดลอกร่องนําเสีย  ลําเหมืองสาธารณะ คลองชล
ประทาน  บํารุงรักษาและทําความสะอาดเพือป้องกันนําเสีย  และนําท่วม
ขัง  และรายจ่ายอืน ๆ  ทีสามารถเบิกจ่ายประเภทนี  สถานทีดําเนิน
งาน  ขุดลอกแหล่งนําสาธารณะ หมู่ 18  (ลําห้วยตะโก) ปริมาณงานดิน
ขุดใหม่กว้าง 12 เมตร ยาว 280 เมตร ลึกเฉลีย 2 เมตร อัตราลาด
เอียง 1:1.5  งานขุดลอก  จํานวน  6,720 ลบ.ม.(ตามแบบอบต
.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดนําเสีย ปรากฏในแผนพัฒนาสี
ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 4  แนวทางการพัฒนาที 4.2  หน้า 75 รายการที 3 (สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  ที 1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัดชัยภูมิที  7)
14.โครงการขุดลอกแหล่งนําสาธารณะ หมู่ 13 จํานวน 250,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกแหล่งนํา
สาธารณะ หมู่ 13 (ลําห้วยผนังลาว) ในการรักษาความสะอาดคู
คลอง  หนองนํา  ลําเหมืองสาธารณะ  ร่อง/รางระบายนํา  โดยการขุด
ลอก  และกําจัดวัชพืชทีกีดขวาง  ขุดลอกร่องนําเสีย  ลําเหมือง
สาธารณะ คลองชลประทาน  บํารุงรักษาและทําความสะอาดเพือป้องกัน
นําเสีย  และนําท่วมขัง  และรายจ่ายอืน ๆ  ทีสามารถเบิกจ่ายประเภท
นี  สถานทีดําเนินงาน  ขุดลอกแหล่งนําสาธารณะ หมู่ 13 (ลําห้วยผนัง
ลาว)ปริมาณงานกว้าง 20.00 เมตร ยาว 112 เมตร ลึก
เฉลีย 3 เมตร อัตราลาดเอียง 1:1.5  งานขุดลอก  จํานวน  6,720 ลบ.ม
.(ตามแบบอบต.กําหนด)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดนํา
เสีย ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ
.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 4  แนวทางการพัฒนา
ที 4.2  หน้า 75 รายการที 3 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิ  ที 1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ที  7)
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15.โครงการขุดลอกแหล่งนําสาธารณะ หมู่ 2 จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกในการรักษาความสะอาดคู
คลอง  หนองนํา  ลําเหมืองสาธารณะ  ร่อง/รางระบายนํา  โดยการขุด
ลอก  และกําจัดวัชพืชทีกีดขวาง  ขุดลอกร่องนําเสีย  ลําเหมือง
สาธารณะ คลองชลประทาน  บํารุงรักษาและทําความสะอาดเพือป้องกัน
นําเสีย  และนําท่วมขัง  และรายจ่ายอืน ๆ  ทีสามารถเบิกจ่ายประเภท
นี  สถานทีดําเนินงาน  ขุดลอกแหล่งนําสาธารณะ หมู่ 2 ลําห้วยผนัง
ลาว  สถานทีดําเนินงาน  หมู่ที  2 ปริมาณงานเดิมขุด
กว้าง 20 เมตร ยาว 67 เมตร ลึกเฉลีย 2.00 เมตร อัตรา อัตราลาด
เอียง 1:1.5  ปริมาณงานขุดลอก 4,020 ลบ.ม.(ตามแบบ อบต
.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  ปรากฏในแผนพัฒนาสี
ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที 6 แนวทางการพัฒนาที  6.1 หน้า  73 รายการที  1  (สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  ที  4  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัดชัยภูมิที  1,2)(ตามแบบ อบต.กําหนด)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบําบัดนําเสีย ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 4  แนวทางการพัฒนา
ที 4.2  หน้า 75 รายการที  1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิ  ที 1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ที  7)
2.ก่อสร้างฝายนําล้น  (ลําห้วยตะโก)  หมู่ 1 จํานวน 150,000 บาท
-รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงทีดินและสิงก่อสร้างรวมถึงสิงต่างๆ ทีติดตรึงกับ
ทีดินและหรือสิงก่อสร้าง เช่น เพือปรับปรุงทีดินให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงิน
เกินกว่า 50,000 บาท) รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท) และ
รายจ่ายเพือบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงปลูกสร้างและรายจ่ายอืนๆ ที
สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี  สถานทีดําเนินการ  ลําห้วย
ตะโก หมู่ 1 ปริมาณงานดินขุดกว้าง 16 เมตร ยาว 110 เมตร ลึก
เฉลีย 2.00 เมตร อัตรา อัตราลาดเอียง 1:1.5  ปริมาณงานดินขุดต้องไม่
น้อยกว่าส 3,630 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล.ศก.1.00 ม
. จํานวน 5 ท่อน (ตามแบบ อบต.กําหนด)ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งาน
บําบัดนําเสีย ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 4  แนวทางการพัฒนา
ที 4.2  หน้า 75 รายการที  1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิ  ที 1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ที  7)
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3.ขุดลอกแหล่งนําสาธารณะ หมู่ 4 จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกแหล่งนําสาธารณะ หมู่ 4 ในการ
รักษาความสะอาดคูคลอง  หนองนํา  ลําเหมืองสาธารณะ  ร่อง/รางระบาย
นํา  โดยการขุดลอก  และกําจัดวัชพืชทีกีดขวาง  ขุดลอกร่องนําเสีย  ลํา
เหมืองสาธารณะ คลองชลประทาน  บํารุงรักษาและทําความสะอาดเพือ
ป้องกันนําเสีย  และนําท่วมขัง  และรายจ่ายอืน ๆ  ทีสามารถเบิกจ่าย
ประเภทนี  สถานทีดําเนินงาน  ขุดลอกแหล่งนําสาธารณะ หมู่ 4 ปริมาณ
งานดินขุดกว้าง 70 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลีย 1 เมตร อัตราลาด
เอียง 1:1.5  งานขุดลอก  จํานวน  4,200 ลบ.ม.(ตามแบบอบต
.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดนําเสีย ปรากฏในแผนพัฒนาสี
ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 4  แนวทางการพัฒนาที 4.2  หน้า 75 รายการที  3 (สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  ที 1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัดชัยภูมิที  7)
4.ก่อสร้างรางระบายนํา หมู่ 4 จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายนํา หมู่ 4 รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
ทีดินและสิงก่อสร้างรวมถึงสิงต่างๆ ทีติดตรึงกับทีดินและหรือสิงก่อ
สร้าง เช่น เพือปรับปรุงทีดินให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกิน
กว่า 50,000 บาท) รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท) และ
รายจ่ายเพือบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงปลูกสร้างและรายจ่ายอืนๆ ที
สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี  ดําเนินงาน ก่อสร้างรางระบาย
นํา หมู่ 4 ปริมาณ
งานกว้าง 0.45 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร งานดิน
ขุด จํานวน56.880 ลบ.ม. เหล็กเส้นกลม  งานคอนกรีตโครง
สร้าง จํานวน 20 ลบ.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางการพัฒนา
ที  3.1 หน้า  70 รายการที  3  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิ  ที  1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ที  6)
5.โครงการขุดลอกสระนําสาธารณะ  หมู่ 5 (ต่อเนือง) จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกสระนําประปา หมู่ 5 ในการ
รักษาความสะอาดคูคลอง  หนองนํา  ลําเหมืองสาธารณะ  ร่อง/รางระบาย
นํา  โดยการขุดลอก  และกําจัดวัชพืชทีกีดขวาง  ขุดลอกร่องนําเสีย  ลํา
เหมืองสาธารณะ คลองชลประทาน  บํารุงรักษาและทําความสะอาดเพือ
ป้องกันนําเสีย  และนําท่วมขัง  และรายจ่ายอืน ๆ  ทีสามารถเบิกจ่าย
ประเภทนี  สถานทีดําเนินงาน  ขุดลอกสระนําประปา หมู่ 5 ปริมาณ
งานกว้าง 30 เมตร ยาว 45 เมตร ลึกเฉลีย 3 เมตร อัตราลาด
เอียง 1:1.5  งานขุดลอก  จํานวน  4,050 ลบ.ม.(ตามแบบอบต
.กําหนด)ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดนําเสีย ปรากฏในแผนพัฒนาสี
ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 4  แนวทางการพัฒนาที 4.2  หน้า 75 รายการที  3 (สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  ที 1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัดชัยภูมิที  7)
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6.โครงการขุดลอกแหล่งนําสาธารณะ หมู่ 6 (ต่อเนือง) จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกแหล่งนํา
สาธารณะ หมู่ 6 (ลําห้วยตะโกตอนบน) ในการรักษาความสะอาดคู
คลอง  หนองนํา  ลําเหมืองสาธารณะ  ร่อง/รางระบายนํา  โดยการขุด
ลอก  และกําจัดวัชพืชทีกีดขวาง  ขุดลอกร่องนําเสีย  ลําเหมือง
สาธารณะ คลองชลประทาน  บํารุงรักษาและทําความสะอาดเพือป้องกัน
นําเสีย  และนําท่วมขัง  และรายจ่ายอืน ๆ  ทีสามารถเบิกจ่ายประเภท
นี  สถานทีดําเนินงาน  ขุดลอกแหล่งนําสาธารณะ หมู่ 6 (ลําห้วยตะโก
ตอนบน) พิกัดที 15.823766,101.626008 ปริมาณ
กว้าง 20 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกเฉลีย 2 เมตร อัตราลาด
เอียง 1:1.5  งานขุดลอก  จํานวน  2,695 ลบ.ม.(ตามแบบ อบต
.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดนําเสีย ปรากฏในแผนพัฒนาสี
ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 4  แนวทางการพัฒนาที 4.2  หน้า 75 รายการที 3 (สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  ที 1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัดชัยภูมิที  7)
7.โครงการขุดลอกแหล่งนําสาธารณะ หมู่ 7 ลําห้วยคอกน้อย (ต่อเนือง) จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกแหล่งนํา
สาธารณะ หมู่ 7 (ลําห้วยคอกน้อย) ในการรักษาความสะอาดคู
คลอง  หนองนํา  ลําเหมืองสาธารณะ  ร่อง/รางระบายนํา  โดยการขุด
ลอก  และกําจัดวัชพืชทีกีดขวาง  ขุดลอกร่องนําเสีย  ลําเหมือง
สาธารณะ คลองชลประทาน  บํารุงรักษาและทําความสะอาดเพือป้องกัน
นําเสีย  และนําท่วมขัง  และรายจ่ายอืน ๆ  ทีสามารถเบิกจ่ายประเภท
นี  สถานทีดําเนินงาน  ขุดลอกแหล่งนําสาธารณะ หมู่ 7 (ลําห้วยคอก
น้อย) พิกัดที 15.828227,101.673749 ปริมาณ
งานกว้าง 12 เมตร ยาว180 เมตร ลึกเฉลีย 2 เมตร อัตราลาด
เอียง 1:1.5  งานขุดลอก  จํานวน  4,140 ลบ.ม.(ตามแบบอบต
.กําหนด)ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดนําเสีย ปรากฏในแผนพัฒนาสี
ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 4  แนวทางการพัฒนาที 4.2  หน้า 75 รายการที  3 (สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  ที 1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัดชัยภูมิที  7)
8.โครงการขุดลอกแหล่งนําสาธารณะ หมู่ 8 ลําห้วยคาบบักหมี (ต่อเนือง) จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกแหล่งนําสา
ธารณะ หมุู่ 8 (ลําห้วยคาบบักหมี)ในการรักษาความสะอาดคูคลอง  หนอง
นํา  ลําเหมืองสาธารณะ  ร่อง/รางระบายนํา  โดยการขุดลอก  และกําจัด
วัชพืชทีกีดขวาง  ขุดลอกร่องนําเสีย  ลําเหมืองสาธารณะ คลองชล
ประทาน  บํารุงรักษาและทําความสะอาดเพือป้องกันนําเสีย  และนําท่วม
ขัง  และรายจ่ายอืน ๆ  ทีสามารถเบิกจ่ายประเภทนี  สถานทีดําเนิน
งาน  ขุดลอกแหล่งนําสาธารณะ หมู่ 8 (ลําห้วยคาบบักหมี) พิกัด
ที 15.8659210,101.504472 ปริมาณ
งานกว้าง 12 เมตร ยาว 180 เมตร ลึกเฉลีย 2 เมตร อัตราลาด
เอียง 1:1.5  งานขุดลอก  จํานวน  4,140 ลบ.ม.(ตามแบบอบต
.กําหนด)ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดนําเสีย ปรากฏในแผนพัฒนาสี
ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 4  แนวทางการพัฒนาที 4.2  หน้า 75 รายการที  3 (สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  ที 1  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัดชัยภูมิที  7)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สํานักปลัดฯ) จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมสร้างองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และเสริสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรภายในองค์กร  ส่ง
เสริมการมีส่วนร่วม เพือสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วม
กันอย่างสมานฉันท์  หรือกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรือ
อํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพือมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราช
พิธี  โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559 ภายในวงเงินงบประมาณทีตังไว้  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ
.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  8 แนวทางการพัฒนา
ที  8.1   หน้า 90 รายการที 2 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิ  ที  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 1,2 )
2.โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน (สํานักปลัด) จํานวน 40,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติ
การประชาคมท้องถิน จัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  เพือนําแผนพัฒนาท้องถินสีปีไปสู่ภาคปฏิบัติ  โดย
ปฏิบัติตามหนังสือ 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548  และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
.2559   
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
  - กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที  มท  0810.2/ว 0600  ลงวันที  29
  มกราคม  2559   
  - กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที  มท 0810.3/ ว 5797 ลงวันที  10
 ตุลาคม 2559  
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  และเครืองดืม  ค่าอาหารว่าง  ค่าจัดทําป้าย
โครงการ  ค่าถ่ายเอกสารและเย็บเล่มประกอบการอบรม  ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์สํานักงานทีใช้ในโครงการ  เช่น  ปากกาไวล์บอร์ด  กระดาษ
ปรุ  ปากกา  ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีสามารถ
เบิกจ่ายในประเภทนี  โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้
ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณทีตังไว้  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564
  ยุทธศาสตร์ที  8 แนวทางการพัฒนาที  8.2   หน้า 92 รายการที 2 (สอด
คล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  ที  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ใน
เขตจังหวัดชัยภูมิที 8 )
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3.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน (กองสวัสดิการฯ) จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมสร้างองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเยาวชน  ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม เพือสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ สร้างกระบวนการเรียนรู้ทีสร้างความสําคัญในการพัฒนาการ
เด็กและเยาวชน  สร้างองค์กรแห่งการแลกเปลียนและสร้างความสัมพันธ์
อันดึ ทังภายในและภายนอกองค์กร  รวมทังสร้างแรงจูงใจในการทํา
งาน  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  และเครืองดืม  ค่าอาหารว่าง  ค่าจัดทําป้าย
โครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุและอุปกรณ์สํานักงานทีใช้ใน
โครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีสามารถเบิก
จ่ายในประเภทนี  โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้
ทุกรายการ  และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559  ภายในวงเงินงบประมาณทีตังไว้  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ
.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  8 แนวทางการพัฒนา
ที 8.1 หน้า 90 รายการที 2 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิ  ที  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 1,2 )
4.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (สํานักปลัด) จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมสร้างองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และเสริสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรภายในองค์กร  ส่ง
เสริมการมีส่วนร่วม เพือสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วม
กันอย่างสมานฉันท์ สร้างกระบวนการเรียนรู้ทีสร้างความสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด  สร้างองค์กรแห่งการแลกเปลียนด้าน
เทคโนโลยี  และสร้างความสัมพันธ์อันดึกับบุคลากรทังภายในและภาย
นอกองค์กร  รวมทังสร้างแรงจูงใจในการทํางาน  โดยจ่ายเป็นค่า
อาหาร  และเครืองดืม  ค่าอาหารว่าง  ค่าจัดทําป้ายโครงการ  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าวัสดุและอุปกรณ์สํานักงานทีใช้ในโครงการ  ค่าจ้าง
เหมาบริการอืนๆ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภท
นี  โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้ทุกรายการ  และให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ภายในวงเงิน
งบประมาณทีตังไว้  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  8 แนวทาง
การพัฒนาที  8.2   หน้า 90 รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิ  ที  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 4 )
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5.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการท่องเทียวเชิงนิเวศน์ (กองการ
ศึกษาฯ)

จํานวน 30,000 บาท

คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมมัคคุเทศก์น้อยเกียว
ก้อยกระเจียวงาม  สร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพือสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงาม
ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สร้างกระบวนการเรียนรู้ทีสร้างความ
สําคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านทางท่องเทียวเชิงนิเวศ รวมทังสร้างแรง
จูงใจในการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ หวงแหนแหล่องท่องเทียวใน
ท้องถิน สร้างงานสรา◌้งรายได้ให้แก่เยาวชน เกิดความรักภาคภูมิใจใน
ท้องถิิน  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  และเครืองดืม  ค่าอาหารว่าง  ค่าจัดทํา
ป้ายโครงการ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุและอุปกรณ์สํานักงานทีใช้ใน
โครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีสามารถเบิก
จ่ายในประเภทนี  โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้
ทุกรายการ  และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
.2557 ภายในวงเงินงบประมาณทีตังไว้  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที  1 แนวทางการพัฒนาที  1.2   หน้า 33 รายการที 3 (สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  ที  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขต
จังหวัดชัยภูมิที 3 )

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ (กองการศึกษาฯ) จํานวน 100,000 บาท
คําชีแจง  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมกีฬา  นันนา
การ  เพือสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน  ดําเนินการทังใน
และนอกสถานที  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าจัดสถานที  ค่า
อาหารและเครืองดืม  สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ  ค่าจัดทําเอกสาร  ค่ารางวัลสนับสนุนทีมนักกีฬาค่าจ้าง
เหมาบริการอืน ๆ  ค่าตกแต่งสถานทีสําหรับการแข่งขัน  ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้
ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณทีตังไว้  โดยให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยดารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  กาจัดการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  หน้า 15 และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ
.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  5 แนวทางการพัฒนาที 5.2 การพัฒนาส่ง
เสริมกีฬา หน้า  78  รายการที 2  (สอดคล้องยุทธศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิ
ที 4 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 1,2)
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 90,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีเป็นวัสดุอุปกรณ์กีฬา  โดยสภาพมี
ลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  และไม่คงสภาพ
เดิม  การประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงรวมถึงค่าใช้
จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตัง
ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000  บาท  เพือใช้จัดกิจกรรม
กีฬา  นันทนาการ สร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน   โดยให้
เป็นไปตามหนังสือ
  - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
  - กระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
  - กระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 0444  ลงวันที 24
 มกราคม 2561 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  หน้า 15
 และปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ
.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  5 แนวทางการพัฒนาที  5.2    หน้า  78
  รายการที  3 (สอดคล้องยุทธศาสตร์ของจังหวัดชัยภูมิที 4     ยุทธศาสตร์
ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 1,2)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 850,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 850,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (สํานักปลัดฯ) จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม  ประชุม  ชีแจงทําความ
เข้าใจ  เพือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างทัศนคติ  และจิตสํานึกทีดีงาม
ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  โดยเน้นการมีส่วนร่วม  เช่น กิจกรรม
รับฟังบรรยายธรรม  ฝึกปฏิบัติสมาธิ  กิจกรรมคัดเลือก  และมอบใบ
ประกาศยกย่องด้านคุณธรรมและจริยธรรม  กิจกรรมเสริมสร้างความ
สามัคคีและจิตอาสา  กิจกรรมธรรมการอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึง
ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์อันเป็นทียึดเหนียวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนชาวไทยทังชาติ  การสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงามใน
การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  การส่งเสริม/ปลูกจิตสํานึกให้ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้เกียวข้องปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  ดําเนินการ
ทังในและนอกสถานที  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าอาหารและเครือง
ดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจ้างเหมาพาหนะ  ค่าจัดทําเอกสาร   ตลอด
จนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้
ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณทีตังไว้  โดยปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564   ยุทธศาสตร์ที  8
   แนวทางการพัฒนาที 8.1  หน้า  91 รายการที 5 (สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดชัยภูมิที 4 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 8)
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2.โครงการส่งเสริมศิลปะจารีตวัฒนธรรมท้องถินผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการฯ) จํานวน 150,000 บาท
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการจัดฝึกอบรม  ประชุม  ชีแจงทํา
ความเข้าใจ เพือสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย การสังคม
สงเคราะห์ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ชรา  คนพิการ  รวมทังส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร
และค่าเครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินงบ
ประมาณทีตังไว้ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
  - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0808.2/ว 2145
  ลงวันที  11 ตุลาคม 2560  
  - กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที  มท 0810.7/ว 6768  ลงวันที 29
 พฤศจิกายน 2560 
  - กรมทส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0810.6/ว 24 ลง
วันที 4 มกราคม 2561 
  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน
ปรากฏใน  แผน 4 ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ .2561-
2564 ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางการพัฒนาที 6.3 หน้า 86 รายการที 1
 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 4 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขต
จังหวัดชัยภูมิที 1,2)

3.โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีภายในตําบล (กองการศึกษาฯ) จํานวน 100,000 บาท
คําชีแจง   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามภารกิจทีได้รับการ
ถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในภารกิจการบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน  เช่น  วันเข้า
พรรษา  วันออกพรรษา  วันลอยกระทง  วันบุญเดือน 6  วันลอย
กระทง  เป็นต้น  โดยเป็นค่าจ่ายเงินรางวัล  เงินค่าตอบแทนกรรมการ  ค่า
ตกแต่งสถานที  ตลอดจนค่าใช้จ่าย  อืน ๆ  ทีจําเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว
สามารถถัวเฉลียกันได้ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณทีตังไว้ โดย
ให้เป็นไปตามหนังสือ 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559 
 - พรบ.กําหนดแผนแลขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกคอรง
ส่วนท้องถิน  มาตรา 16 (11)
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้อง
ถิน  หน้า 15 และปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบล
วังตะเฆ่ เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ.2561-2564   ยุทธศาสตร์ที  1 แนวทาง
การพัฒนาที 1.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  หน้า  40
  รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 4 ยุทธศาสตร์
ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 4)
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4.โครงการปกป้องสถาบัน (กองการศึกษาฯ) จํานวน 100,000 บาท
คําชีแจง  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้
ซึงชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  อันเป็นทียึดเหนียวและเป็นศูนย์รวมจิต
ใจของประชาชนชาวไทยทังชาติ  ดําเนินการทังในและนอกสถานที  เป็น
ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าจัดสถานที  ค่าอาหารและเครืองดืม  สําหรับผู้
เข้าร่วมกิจกรรม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจัดทําเอกสาร  ค่าจ้าง
เหมาบริการอืน ๆ  ค่าวัสดุ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้
ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณทีตังไว้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน  หน้า 15  และปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ
.2561-2564   ยุทธศาสตร์ที  5 แนวทางการพัฒนา
ที 5.1 หน้า77 รายการที 5 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ
ที 4 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 1,2)
5.โครงการปกป้องสถาบัน (สํานักปลัดฯ) จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาใว้
ซึงชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  อันเป็นทียึดเหนียวและเป็นศูนย์รวมจิต
ใจของชาวไทย  ตลอดจนการประชาสัมพันธ์  เชิญชวนหรืออํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน  เพือมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ
 ดําเนินการทังในและนอกสถานที  เป็นค่าจัดซือพวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ   ค่าจ้าง
เหมาบริการอืน ๆ  ค่าวัสดุ โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้
ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณทีตังไว้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน  หน้า 15  และปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ
.2561-2564   ยุทธศาสตร์ที  5 แนวทางการพัฒนา
ที 5.1 หน้า77 รายการที 5 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ
ที 4 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 1,2) 
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6.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสมาชิกสภาท้องถิน(สํานักปลัด) จํานวน 400,000 บาท
คําชีแจง  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม  ประชุม  ชีแจงทําความ
เข้าใจ  เพือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างทัศนคติ  และจิตสํานึกทีดีงาม
ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  โดยเน้นการมีส่วนร่วม  เช่น กิจกรรม
รับฟังบรรยายธรรม  ฝึกปฏิบัติสมาธิ  การสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดี
งามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  การส่งเสริม/ปลูกจิตสํานึกให้ผู้
ปฏิบัติงานและผู้เกียวข้องปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิ
บาล  ดําเนินการทังในและนอกสถานที  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจ้างเหมาพาหนะ  ค่าจัดทํา
เอกสาร   ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น  โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถ
ถัวเฉลียกันได้ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณทีตังไว้  โดยปฏิบัติ
ตามหนังสือ 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-
2564   ยุทธศาสตร์ที  8   แนวทางการพัฒนาที 8.1  หน้า  90 รายการ
ที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 4 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขต
จังหวัดชัยภูมิที 8)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 11,300,000 บาท
งบลงทุน รวม 11,300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,400,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
1.โครงการบํารุงรักษาถนน (กองช่าง) จํานวน 3,400,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามภารกิจทีได้รับการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติ
การกําหนดขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  โดยเฉพาะในภารกิจทีเป็นหน้าทีต้องดําเนินการ  ภารกิจทีหากไม่จัด
ทําแล้วจะนํามาซึงความเดือดร้อนแก่ประชาชนในตําบล  เช่น  การบํารุง
รักษาถนน  การปรับปรุง  การซ่อมบํารุง  เป็นต้น  เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 7,900,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
1.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 สายคุ้มน้อยป่าช้า-ถนนสาย 225 (ต่อเนือง) จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ ที 1   สถานทีก่อสร้าง  สายคุ้มน้อยป่าช้า-ถนนสาย 225  ถนน
กว้าง 4 เมตร  ยาว 37 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  148 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่  พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางการ
พัฒนาที  3.1 หน้า  37  ข้อ  1 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ
ที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
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10.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 10 สายบ้านนายปราณชัย-อ่างกักเก็บนํา จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ ที 10   สถานทีก่อสร้าง  สายบ้านนายปราณชัย-อ่างกักเก็บ
นํา  ถนนกว้าง 4 เมตร  ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  156 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลวังตะเฆ่  พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางการพัฒนา
ที  3.1 หน้า  43  ข้อ  27 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ
ที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
11.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 11 สายบ้านนางเสาวลักษณ์-น.ส.ไชยนา (ต่อ
เนือง)

จํานวน 200,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 11  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 79 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนที
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  316 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด) สถานทีก่อ
สร้าง  หมู่ 11 สายบ้านนางเสาวลักษณ์-น.ส.ไชยนา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 3  แนวทางที  3.1  หน้า  44  ข้อ 32 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
12.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 11 สายบ้านนายวิไส-แยกขึนวัด จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที  11 ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 79 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า  316 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด) สถานทีก่อ
สร้าง  หมู่ 11 สายบ้านนายวิไส-แยกขึนวัด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่  พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทาง
ที  3.1  หน้า  44  ข้อ 33 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ
ที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
13.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 สายบ้านนายสาจาจิตร-ลําห้วยพนังลาว จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่  2  ถนนกว้าง  5 เมตร ยาว 29 เมตร หนา 0.15 เมตร หูช้าง
สองข้าง 24 ตร.ม.พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  169 ตร.ม.(ตามแบบ อบต
.กําหนด) สถานทีก่อสร้าง  หมู่ 2 สายบ้านนายสาจาจิตร-ลําห้วยพนัง
ลาว  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ เพิมเติมฉบับที 2 พ
.ศ.  2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางที  3.1  การ
พัฒนา  หน้า  43  ข้อ 5 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 1  และ
ยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
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14. ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 สายบ้านนายชัด – บ้านนายฉันทัด จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่  2 ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า  156 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด) สถานทีก่อ
สร้าง  หมู่ 2 สายนายบ้านสายบ้านนายชัด – บ้านนายฉันทัด  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ
.  2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางที  3.1  การ
พัฒนา  หน้า 42  ข้อ 4 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 1  และ
ยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
15.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 14 สายบ้านนางบุญเลียง-นางทองสุข (ต่อเนือง) จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 14    ถนนกว้าง  5 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนที
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  165 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด) สถานทีก่อ
สร้าง  หมู่ที  14  สายบ้านนางบุญเลียง-นางทองสุข   ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 3  แนวทางที  3.1  หน้า  46  ข้อ 40 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)  
16.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 14 สายบ้านนายสมควร-นายสมบัติ (ต่อเนือง) จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14  
ถนนกว้าง  5 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  245 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด)  สถานทีก่อสร้าง  หมู่ที  14
  สายบ้านนายสมควร-นายสมบัติ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏใน
ด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะเฆ่  พ.ศ.  2561-2564   ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางที  3.1  หน้า  46
  ข้อ 41 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์
ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)  

17.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 14 สายบ้านนายทองลี-นายอํานวย (ต่อเนือง) จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14
  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  156 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด)  สถานทีก่อสร้าง  หมู่ที  14
  สายบ้านนายทองลี-นายอํานวย ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏใน
ด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะเฆ่  พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางที  3.1  หน้า  47
  ข้อ 42 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์
ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
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18.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 14 สายบ้านจ่ากว้าง-บ้านผู้ใหญ่วัลลภ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 14 ถนนกว้าง  5 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า  165 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด) สถานทีก่อ
สร้าง  หมู่ที  14  สายบ้านจ่ากว้าง-บ้านผู้ใหญ่วัลลภ ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ
.  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทาง
ที  3.1  หน้า  51  ข้อ 40 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ
ที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
19.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 15 สายบ้านนายแป๋ว-นายบัวลอย จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15  
ถนนกว้าง  5 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หูช้าง  17.50 ตร.ม
. พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  157.50 ตร.ม.(ตามแบบ อบต
.กําหนด)  สถานทีก่อสร้าง  หมู่ที  15  สายบ้านนายแป๋ว-นายบัวลอย  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปีของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  เพิมเติมฉบับที2 พ.ศ
.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางที  3.1  หน้า  52  ข้อ 43 (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัด
ชัยภูมิที 6)  

2.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 สายบ้านนายศรีชาญ-บ้านนายอุดมพร (ต่อเนือง) จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที  8 ถนน
กว้าง 4 เมตร ยาว  39 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  156 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด) สถานทีก่อสร้าง  หมู่ 8 สายบ้าน
นายศรีชาญ-บ้านนายอุดมพร  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏใน
ด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะเฆ่  พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทาง
ที  3.1  หน้า  42  ข้อ 22 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ
ที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
20.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 15 สายบ้านนายทองจันทร์-นายแป๋ว จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 15  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 79 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนที
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  316 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด)  สถานทีก่อ
สร้าง  หมู่ที  15  สายทองจันทร์-นายแป๋ว ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่  พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทาง
ที  3.1  หน้า  47 ข้อ 44 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 1  และ
ยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
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21.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 16 สายวัดป่า-บ้านนายสมพาน (ต่อเนือง) จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 16  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนที
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  156 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด) สถานทีก่อ
สร้าง  หมู่ที  16  สายวัดป่า-บ้านนายสมพาน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่  พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทาง
ที  3.1  หน้า  48 ข้อ 47 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 1  และ
ยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
22.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 สายโป่งเกตุ-สะพานเชือมหนองไม่แก่น จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 3 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า  156 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด) สถานทีก่อ
สร้าง  หมู่ 3 สายโป่งเกตุ-สะพานเชือมหนองไม่แก่น  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ
.  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางที  3.1  หน้า 43 ข้อ 6 (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัด
ชัยภูมิที 6)  
23.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 สายถําค้างคาว-ไร่นายสุพจน์ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 3 ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า  156 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด)  สถานทีก่อ
สร้าง  หมู่ 3 สายถําค้างคาว-ไร่นายสุพจน์  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่ เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 3  แนวทางที  3.1  หน้า 43 ข้อ 7 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)  
24.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 สายถําค้างคาว-ไร่นายเคน จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 3 ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า  156 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด) สถานทีก่อ
สร้าง  หมู่ 3 สายถําค้างคาว-ไร่นายเคน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่ เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 3  แนวทางที  3.1  หน้า 43 ข้อ 8 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)  
25.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 สายบ้านนางทองอยู่-วัดท่าโป่ง (ต่อเนือง) จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4
 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 156 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด) สถานทีก่อสร้าง  หมู่ที  3  สาย
บ้านนายอุดม-ลําห้วยเชียงทา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะเฆ่  พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางที  3.1  หน้า 39
 ข้อ 9 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์
ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)  
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26.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 สายศาลเจ้าพ่อ-บ้านนางวิลาวรรณ จํานวน 350,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 138 ม.หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  552 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด) สถานทีก่อสร้าง  หมู่ที  12
  สายศาลเจ้าพ่อ-บ้านนางวิลาวรรณ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏ
ในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะเฆ่ เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทาง
ที  3.1  หน้า 50 ข้อ 35 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 1  และ
ยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)  

27.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 17 สายบ้านนางรัศมี/ผู้ใหญ่บ้าน-วัดโป่งนคร (ต่อ
เนือง)

จํานวน 300,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 
ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 97 ม.หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  485 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด) สถานทีก่อสร้าง  หมู่ที  17
  สายบ้านนางรัศมี/ผู้ใหญ่บ้าน-วัดโป่งนคร ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางที  3.1
  หน้า 48 ข้อ 48 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 1  และ
ยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)  

28.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 สายบ้านนางดารารัตน์-นางเครือ (ต่อเนือง) จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล
.หมู่  2  ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 39 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร พืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยก่วา 156 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด) สถานทีก่อ
สร้าง  หมู่ที  2  สายบ้านนางดารารัตน์-นางเครือ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.  2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที 3  แนวทางที 3.1 หน้า 38  ข้อ 5 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
29.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 17 สายบ้านครูธีรภรณ์-บ้านนางสมเจ๊กทอง/นาง
ทองนํา

จํานวน 250,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17 
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 97 ม.หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  388 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด) สถานทีก่อสร้าง  หมู่ที  17
  สายบ้านครูธีรภรณ์-บ้านนางสมเจ๊กทอง/นางทองนํา ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ.2561-
2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางที  3.1  หน้า 48 ข้อ498 (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิ
ที 6)  
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3.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 สายบ้านนายคํามัย-บ้านนายสมศักดิ จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที  8 ถนน
กว้าง  5 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร หูช้าง  11.25 ตร.ม.พืนที
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 246.25 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด)สถานทีก่อ
สร้าง  หมู่ 8 สายนายคํามัย-บ้านนายสมศักดิ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่  พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางที  3.1
  หน้า  42  ข้อ 21 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 1  และ
ยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัด
ชัยภูมิที 6)

30.ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ 18 สายปัมนํามัน-บ้านนายพลอย จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 18  ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร  พืนที
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 284 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด) สถานทีก่อ
สร้าง  หมู่ที  18  สายปัมนํามัน-บ้านนายพลอย ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่ เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 3  แนวทางที  3.1  หน้า  54 ข้อ 53 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)  
31.ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ 18 สายบ้านนายก้อน-นายประสิทธิ จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 18  งานปรับพืนที จํานวน 568 ตร.ม.ถนน
กว้าง  4 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  568 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด) สถานทีก่อสร้าง  หมู่
ที  18  สายบ้านนายก้อน-นายประสิทธิ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่ เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 3  แนวทางที  3.1  หน้า  54 ข้อ 51 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)  
32.ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ 18 สายบ้านนายสายันต์-นายประสิทธิ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 18  งานปรับพืนที  จํานวน  284 ตร.ม.ถนน
กว้าง  4 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  284 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด)  สถานทีก่อสร้าง  หมู่
ที  18  สายบ้านสายันต์-นายประสิทธิ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่ เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 3  แนวทางที  3.1  หน้า  54 ข้อ 52 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)  
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33.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 16 สายบ้านนายบัวลา-นางสายฝน (ต่อเนือง) จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที 16 ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า  156 ตร.ม. (ตามแบบ  อบต.กําหนด) สถานทีก่อ
สร้าง  หมู่ 16 สายบ้านนายบัวลา-บ้านนายสายฝน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 3  แนวทางที  3.1  หน้า  48  ข้อ 46 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
34.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 16 สายบ้านนายสํารอง-หัวฝาย จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูู่
ที 16  ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า  156 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด)  สถานทีก่อ
สร้าง  หมู่ 16 สายบ้านนายสํารอง-หัวฝาย  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่  พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทาง
ที  3.1  หน้า  47  ข้อ 45 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ
ที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
35.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 16  สายบ้านนายชืน-วัดป่า จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูู่
ที 16  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า  156 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด)  สถานทีก่อสร้าง หมู่
ที 16 สายบ้านนายชือ-วัดป่า ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะเฆ่  เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทาง
การพัฒนาที  3.1 หน้า  52 ข้อ 44 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
36.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 สายหน้าโรงเรียน จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 13 ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร  พืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 325 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด)  สถานทีก่อ
สร้าง  หมู่ที  หมู่ 13 สายหน้าโรงเรียน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่ เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 3  แนวทางที  3.1  หน้า  51 ข้อ 39 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)  
37.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 สายบ้านนายปรีชา จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหมู่ 5 ถนน
กว้าง  4 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 156 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด)  สถานทีก่อสร้าง หมู่ 5 สายบ้าน
นายปรีชา-บ้านนายทองแดง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะเฆ่  เพิมเติมฉบับที 2  พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทาง
ที  3.1  หน้า  45  ข้อ 14 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ
ที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
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38.ถนน คสล.หมู่ 5 สายบ้านสํานักตูมกา – บ้านหัวสะพาน (ต่อเนือง) จํานวน 400,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที 5  ถนนกว้าง  6 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 648 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด)  สถานทีก่อ
สร้าง  หมู่ 5 สายบ้านสํานักตูมกา – บ้านหัวสะพาน  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 3  แนวทางที  3.1  หน้า  40  ข้อ 12 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
39.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6  สายบ้านแจ้งวังทอง – วัดอุบลราราม (ต่อเนือง) จํานวน 250,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที  6  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 388 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด)  สถานทีก่อ
สร้าง  หมู่ 6  สายบ้านแจ้งวังทอง – วัดอุบลราราม  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 3  แนวทางที  3.1  หน้า  40  ข้อ 15 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
4.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 11 สายบ้านนายเทิง-บ้านนายชูชาติ จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคสล.  หมู่ 11  ถนน
กว้าง 4 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 236 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด) สถานทีก่อสร้าง  หมู่ 11 สาย
บ้านนายเทิง-บ้านนายชูชาติ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะเฆ่  เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทาง
ที  3.1  หน้า  44  ข้อ 31 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ
ที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
40.ก่อสร้าง คสล.  หมู่ 7 สายบ้านนางประพันธ์-บ้านนายสําเริง จํานวน 500,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคสล.  หมู่ 7 ถนน
กว้าง 4 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.15 เมตร  หูช้าง 45 ตร.ม. พืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 789 ตร.ม.  (ตามแบบ อบต.กําหนด) สถานทีก่อ
สร้าง  หมู่ 7 สายบ้านนางประพันธ์-บ้านนายสําเริง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ
.  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทาง
ที  3.1  หน้า  46  ข้อ 19 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ
ที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
41.ก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ 10 จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.  หมู่ 10   ปริมาณ
งานดินขุด  จํานวน ลบ.ม. เหล็กข้ออ้อย ศก.12 มม
. จํานวน  23 เส้น  เหล็กเส้นกลม RB ศก. 6 มม. จํานวน  53 เส้น  งาน
ปรับพืนที  จํานวน  43 ตร.ม.(ตามแบบ  อบต.กําหนด) สถานทีก่อ
สร้าง  สระนําสาธารณะ  หมู่ 10  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏใน
ด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะเฆ่  พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทาง
ที  3.1  หน้า  69  ข้อ 1 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 1  และ
ยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
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42.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 สายนางสร้อย-ลําห้วยเชียงทา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคสล.  หมู่ 8  ถนน
กว้าง 5 เมตร ยาว 31 เมตร หนา 0.15 เมตร หูช้าง 10 ตร.ม. พืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 165 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด) สถานทีก่อ
สร้าง  หมู่ 8 สายนางสร้อย-ลําห้วยเชียงทา ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังตะเฆ่  เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 3  แนวทางที  3.1  หน้า  46  ข้อ 22 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
43.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 13 สายวัดวังอุดม (ต่อเนือง) จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคสล.  หมูู่13 ถนน
กว้าง 4 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 316 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด) สถานทีก่อสร้าง  หมู่ 13 สาย
บ้านนางจัด-วัดวังอุดม (ต่อเนือง) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏใน
ด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะเฆ่ พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทาง
ที  3.1  หน้า  46  ข้อ 38 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ
ที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
5.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 9 สายบ้านนายวิไล-บ้านนายสนัน จํานวน 170,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที 9  ถนนกว้าง  5 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  275 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด)  สถานทีก่อ
สร้าง  หมู่ 9 สายบ้านนายวิไล-บ้านนายสนัน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  เพิม
เติมฉบับที 2  พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทาง
ที  3.1  หน้า  47  ข้อ 26 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ
ที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
6.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 สายบ้านนายจํานงค์-บ้านนายกาวี จํานวน 170,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที 9 ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  268 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด) สถานทีก่อ
สร้าง  หมู่ 9 สายบ้านนายจํานงค์-บ้านนายกาวี  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  เพิม
เติมฉบับที 2  พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทาง
ที  3.1  หน้า  48  ข้อ 28 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ
ที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
7.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 สายบ้านนายประมวล-ต้นหว้า จํานวน 210,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที 9  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  252 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด)  สถานทีก่อ
สร้าง  หมู่ 9 สายบ้านนายประมวล-ต้นหว้า   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  เพิม
เติมฉบับที 2  พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทาง
ที  3.1  หน้า  48 ข้อ 27 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 1  และ
ยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
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8.ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 สายบ้านนายปานชัย-อ่างเก็บนําหนองปล้อง 
(ต่อเนือง)

จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 10  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนที
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  156 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด)  สถานทีก่อ
สร้าง  หมู่ 10 สายบ้านนายปานชัย-อ่างเก็บนําหนองปล้อง ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 3  แนวทางที  3.1  หน้า  43  ข้อ 27 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
9.ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 10 สายรอบสระนําสาธารณประโยชน์(ต่อเนือง) จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 10  ถนนกว้าง  4 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนที
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  152 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด) สถานทีก่อ
สร้าง  หมู่ 10 สายรอบสระนําสาธารณประโยชน์  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 3  แนวทางที  3.1  หน้า  43  ข้อ 29 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
1.โครงการลงลูกรัง หมู่ 3 สายถําค้างคาว-ไร่นายกองแสง จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนเพือการเกษตรลง
ลูกรัง หมู่ 3   
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงทีดินและสิงก่อสร้างรวมถึงสิงต่างๆ ทีติดตรึงกับ
ทีดินและหรือสิงก่อสร้าง เช่น เพือปรับปรุงทีดินให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงิน
เกินกว่า 50,000 บาท) รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท) และ
รายจ่ายเพือบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงปลูกสร้างและรายจ่ายอืนๆ ที
สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี   สถานทีดําเนินการ  หมู่ 3  สายถํา
ค้างคาว-ไร่นายกองแสง  ปริมาณงานลงลูกรังเขาตาเงาะ กว้าง 4
 เมตร ยาว 610 เมตร หนาเฉลีย 0.20 เมตร ปริมาณงานปรับเกรดด้วย
รถไถไม่น้อยกว่า 2,440  ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กําหนด)  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ.2561-
2564  ยุทธศาสตร์ที 3   แนวทางที  3.1 หน้า 56 ข้อ 8 (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิ
ที 6)
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10.โครงการลงลูกรัง หมู่ 11 สายคลองนํา-สามแยกหมู่บ้าน จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลงลูกรัง หมู่ที  11   รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงทีดินและสิงก่อสร้างรวมถึงสิงต่างๆ ทีติดตรึงกับทีดินและหรือสิงก่อ
สร้าง เช่น เพือปรับปรุงทีดินให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกิน
กว่า 50,000 บาท) รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท) และ
รายจ่ายเพือบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงปลูกสร้างและรายจ่ายอืนๆ ที
สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี   สถานทีดําเนินการ  หมู่ 11  สาย
คลองนํา-สามแยกหมู่บ้าน ปริมาณถนน
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนาเฉลีย 0.20 เมตร ปริมาณงานปรับ
เกรดด้วยรถไถไม่น้อยกว่า 7,800 ตร.ม.  (ตามแบบ อบต.กําหนด) ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  พ.ศ
.  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3   แนวทางที  3.1 หน้า 55 ข้อ 21 (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัด
ชัยภูมิที 6)
11.โครงการปักแนวเขตพืนทีสาธารณะ หมู่ 15 จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการลงลูกรัง หมู่ที  15 รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
ทีดินและสิงก่อสร้างรวมถึงสิงต่างๆ ทีติดตรึงกับทีดินและหรือสิงก่อ
สร้าง เช่น เพือปรับปรุงทีดินให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกิน
กว่า 50,000 บาท) รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิมวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท) และรายจ่าย
เพือบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงปลูกสร้างและรายจ่ายอืนๆ ทีสามารถเบิก
จ่ายในรายจ่ายประเภทนี   สถานทีดําเนินการ  หมู่ 15 ปริมาณดินขุด-ดิน
ถม  จํานวน 4.365 ลบ.ม. เสา คสล.ขนาด 4"X4"X2.00 ม
. จํานวน  300  ต้น พร้อมลวดหนามขนาด
ยาว 50 เมตร จํานวน 49 ม้วน (ตามแบบ อบต.กําหนด)  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  เพิมเติมฉบับที 3 พ.ศ
.  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3   แนวทางที  3.4 หน้า 43 ข้อ 1 (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 4  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัด
ชัยภูมิที 6) 
2.โครงการลงลูกรัง หมู่ 3 สายถําค้างคาว-ไร่นายสวัสดิ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนเพือการเกษตรลง
ลูกรัง หมู่ 3   
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงทีดินและสิงก่อสร้างรวมถึงสิงต่างๆ ทีติดตรึงกับ
ทีดินและหรือสิงก่อสร้าง เช่น เพือปรับปรุงทีดินให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงิน
เกินกว่า 50,000 บาท) รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท) และ
รายจ่ายเพือบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงปลูกสร้างและรายจ่ายอืนๆ ที
สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี   สถานทีดําเนินการ  หมู่ 3  สายถํา
ค้างคาว-ไร่นายสวัสดิ ปริมาณงานลงลูกรังเขาตาเงาะกว้าง  4
 เมตร ยาว 410 เมตร หนาเฉลีย 0.20 เมตร ปริมาณงานปรับเกรดด้วย
รถไถไม่น้อยกว่า 1,640  ตร.ม.  (ตามแบบ อบต.กําหนด)  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ.2561-
2564  ยุทธศาสตร์ที 3   แนวทางที  3.1 หน้า 56 ข้อ 7 (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิ
ที 6)
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3.โครงการลงลูกรัง หมู่ 3 สายถําค้างคาว-ไร่นายสุรินทร์ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนเพือการเกษตรลง
ลูกรัง หมู่  3   
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงทีดินและสิงก่อสร้างรวมถึงสิงต่างๆ ทีติดตรึงกับ
ทีดินและหรือสิงก่อสร้าง เช่น เพือปรับปรุงทีดินให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงิน
เกินกว่า 50,000 บาท) รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท) และ
รายจ่ายเพือบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงปลูกสร้างและรายจ่ายอืนๆ ที
สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี   สถานทีดําเนินการ  หมู่ 3  สายถํา
ค้างคาว-ไร่นายสุรินทร์ ปริมาณงานลงลูกรังเขาตาเงาะกว้าง 4
 เมตร ยาว 410 เมตร หนาเฉลีย 0.20 เมตร ปริมาณงานปรับเกรดด้วย
รถไถไม่น้อยกว่า 1,640  ตร.ม.  (ตามแบบ อบต.กําหนด)  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ.2561-
2564  ยุทธศาสตร์ที 3   แนวทางที  3.1 หน้า 56 ข้อ 6 (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิ
ที 6)

4.ปรับปรุงถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ 16 สายนานายปาน-นายสวัสดิ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนเพือการเกษตรลง
ลูกรัง หมู่16   
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงทีดินและสิงก่อสร้างรวมถึงสิงต่างๆ ทีติดตรึงกับ
ทีดินและหรือสิงก่อสร้าง เช่น เพือปรับปรุงทีดินให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงิน
เกินกว่า 50,000 บาท) รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท) และ
รายจ่ายเพือบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงปลูกสร้างและรายจ่ายอืนๆ ที
สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี   สถานทีดําเนินการ  หมู่ 16  สาย
นานายปาน-นายสวัสดิ ปริมาณงานลงลูกรังเขาตาเงาะกว้าง  4
 เมตร ยาว 410 เมตร หนาเฉลีย 0.20 เมตร ปริมาณงานปรับเกรดด้วย
รถไถไม่น้อยกว่า 1,640  ตร.ม.  (ตามแบบ อบต.กําหนด)  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 3   แนวทางที  3.1 หน้า 67 ข้อ 31 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)
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5.โครงการลงลูกรัง หมู่ 12 สายบ้านนายสวัสดิ-วัดศรีประเสริฐ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนเพือการเกษตรลง
ลูกรัง หมู่ 12 รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงทีดินและสิงก่อสร้างรวมถึงสิง
ต่างๆ ทีติดตรึงกับทีดินและหรือสิงก่อสร้าง เช่น เพือปรับปรุงทีดินให้มี
มูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท) รายจ่ายเพือประกอบขึน
ใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกิน
กว่า 50,000 บาท) และรายจ่ายเพือบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงปลูกสร้าง
และรายจ่ายอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี สถานทีดําเนิน
การ   หมู่  12 สายบ้านนายสวัสดิ-วัดศรีประเสริฐ  ปริมาณงานลงลูกรังใน
พืนทีกว้าง 4 เมตร ยาว 1,910 เมตร หนาเฉลีย 0.20 เมตร ปริมาณงาน
ปรับเกรดด้วยรถไถไม่น้อยกว่า 7,640  ตร.ม.ท่อ คศล. ขนาอ 0.80 ม
. พร้อมยาแนว  จํานวน  1  ท่อน (ตามแบบ อบต.กําหนด)  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ
.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางที  3.1  หน้า  61  ข้อ 26 (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัด
ชัยภูมิที 6)  
6.ปรับปรุงถนนลูกรังเพือการเกษตร หมู่ 15 สายเชือมโปร่งนคร (ต่อเนือง) จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนเพือการเกษตรลง
ลูกรัง หมู่ 15 รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงทีดินและสิงก่อสร้างรวมถึงสิง
ต่างๆ ทีติดตรึงกับทีดินและหรือสิงก่อสร้าง เช่น เพือปรับปรุงทีดินให้มี
มูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท) รายจ่ายเพือประกอบขึน
ใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกิน
กว่า 50,000 บาท) และรายจ่ายเพือบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงปลูกสร้าง
และรายจ่ายอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี สถานทีดําเนิน
การ   หมู่  15 สายบ้านนายประสานเชือมบ้านโปร่งนคร  ปริมาณงานลง
ลูกรังในพืนทีกว้าง 3 เมตร ยาว 585 เมตร หนาเฉลีย 1 เมตร ปริมาณ
งานปรับเกรด1ด้วยรถไถไม่น้อยกว่า 1,755  ตร.ม.(ตามแบบ อบต
.กําหนด)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  พ.ศ
.  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทาง
ที  3.1  หน้า  57  ข้อ 29 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ
ที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัดชัยภูมิที 6)  
7.ปรับปรุงถนนลงลูกรังเพือการเกษตร หมู่ 2 สายโรงเรียน-ลําห้วยเชียงทา 
(ต่อเนือง)

จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนเพือการเกษตร ลงลูกรัง
หมู่ 2  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงทีดินและสิงก่อสร้างรวมถึงสิงต่างๆ ทีติด
ตรึงกับทีดินและหรือสิงก่อสร้าง เช่น เพือปรับปรุงทีดินให้มีมูลค่าเพิม
ขึน (วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท) รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัด
แปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกิน
กว่า 50,000 บาท) และรายจ่ายเพือบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงปลูกสร้าง
และรายจ่ายอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี  สถานทีดําเนิน
การ  หมู่ที  2 สายโรงเรียน-ลําห้วยเชียงทา ปริมาณงานลงลูกรังเขาตาเงาะ
กว้าง 4 เมตร ยาว 410 เมตร หนาเฉลีย 0.20 เมตร ปริมาณงานปรับ
เกรดด้วยรถไถไม่น้อยกว่า 1,640  ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด)   ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  พ.ศ
.  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3   แนวทางที  3.1  หน้า  50  ข้อ 3 (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัด
ชัยภูมิที 6)
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8.โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังเพือการเกษตร  หมู่ 2  สายไหล่เขา-บุ่ง
เวียน (ต่อเนือง)

จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนเพือการเกษตร ลงลูกรัง
หมู่  2  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงทีดินและสิงก่อสร้างรวมถึงสิงต่างๆ ทีติด
ตรึงกับทีดินและหรือสิงก่อสร้าง เช่น เพือปรับปรุงทีดินให้มีมูลค่าเพิม
ขึน (วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท) รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่ ดัด
แปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกิน
กว่า 50,000 บาท) และรายจ่ายเพือบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงปลูกสร้าง
และรายจ่ายอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี  สถานทีดําเนิน
การ  หมู่ 2  สายไหล่เขา-บุ่งเวียน ปริมาณงานลงลูกรังเขาตาเงาะกว้าง 4
 เมตร ยาว 410 เมตร หนาเฉลีย 0.20 เมตร ปริมาณงานปรับเกรดด้วย
รถไถไม่น้อยกว่า 1,640  ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด)   ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  พ.ศ.  2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 3  แนวทางที  3.1 หน้า 50  ข้อ 4 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.
จังหวัดชัยภูมิที 6)

9.โครงการลงลูกรังเพือการเกษตร หมู่ที  4  สายหลังโรงเรียน (ต่อเนือง) จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนเพือการเกษตรลง
ลูกรัง หมู่  4   รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงทีดินและสิงก่อสร้างรวมถึงสิง
ต่างๆ ทีติดตรึงกับทีดินและหรือสิงก่อสร้าง เช่น เพือปรับปรุงทีดินให้มี
มูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท) รายจ่ายเพือประกอบขึน
ใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิมขึน (วงเงินเกิน
กว่า 50,000 บาท) และรายจ่ายเพือบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงปลูกสร้าง
และรายจ่ายอืนๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี   สถานทีดําเนิน
การ  หมู่ 4  สายหลังโรงเรียนปริมาณงานลงลูกรังเขาตาเงาะ
กว้าง 4 เมตร ยาว 610 เมตร หนาเฉลีย 0.20 เมตร ปริมาณงานปรับ
เกรดด้วยรถไถไม่น้อยกว่า 2,440  ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กําหนด)  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีของ องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่  พ.ศ
.  2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3   แนวทางที  3.1  หน้า 61 ข้อ  7 (สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 1  และยุทธศาสตร์ของ  อปท.จังหวัด
ชัยภูมิที 6)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 943,800 บาท
งบบุคลากร รวม 699,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 699,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 449,220 บาท
คําชีแจง เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานประจําปี  ตังไว้  1  อัตรา  ตําแหน่ง ผอ.กองส่งเสริมการ
เกษตร  (ผอ.ต้น) ตังไว้ 449,220 บาท ตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี (พ.ศ
.2561-2563) ทังนี ให้จ่ายตามคําสังการเลือนขันเงินเดือน  เลือนระดับ
ของพนักงานส่วนตําบล  ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต
. ที  มท  0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านการ
เศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองส่งเสริมการ
เกษตร (ผู้อํานวยการระดับต้น) ของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับเงิน
ประจํา ตําแหน่ง ตังไว้  12  เดือน ๆ ละ 3,500  บาท เป็น
เงิน  42,000  บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านการ
เศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 208,680 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในกองส่ง
เสริมการเกษตร  ตังไว้   1  อัตรา  พนักงานจ้างภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วย
นักวิชาการเกษตร ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านการ
เศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร ตามแผนอัตรา
กําลัง  3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรือง  หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงาน
จ้าง (แก้ไขเพิมเติม  ฉบับที 5) พ.ศ.2558  วันที  29  กันยายน  พ.ศ
.2558

งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่  อปท. ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ , ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชํานาญ
หรือความเชียวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับการ
ประเมิน,คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง , คณะ
กรรมการสอบสวน, คณะกรรมการประเมินผลงานเงินรางวัล , เงินทําขวัญ
ฝ่าอันตรายเป็นครังคราว  และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการ
เกษตร 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงาน  พนักงานจ้างทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการ
เกษตร  

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายนการเดินทางไปราชการ (กองส่งเสริมการเกษตร) จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศหรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลหรือพนักงานจ้าง  รวมทังผู้ทีได้
รับคําสังจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้ปฏิบัติหน้าที  เพือ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล  โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน  ฝึกอบรม  สัมมนา  ประชุมต่าง ๆ
  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  ทีเกียวกับการดําเนินงานตามภารกิจ
อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล  ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ.2555  (ฉบับที  2)  พ.ศ.2558  (ฉบับที 3) พ.ศ.2559 (ตังจ่าย
ไม่เกินร้อยละ 3 ของรายได้รวมเงินรายได้ของปีงบ
ประมาณ  2558  หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ว 3446 ลว. 19 ต
.ค. 2548)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ  แผนงาน
การเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 
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2.โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร (กองส่งเสริมฯ) จํานวน 30,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นการดําเนินการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรรม  กิจกรรมการจัดทําปุ๋ยหมักชีวภาพ  กิจกรรมตรวจสอบ
คุณภาพดิน  กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร  และลดต้นทุนทางการ
ผลิตให้กับเกษตรกรและปรับปรุงบํารุงดิน โดยการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตร  เพือให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและสามารถ
พึงตนเองได้อย่างยังยืน   จ่ายเป็นค่าจัดประชุม  ชีแจง  ค่าจัดเตรียมวัสดุ
ในการทําปุ๋ยหมัก  ค่าจัดซือวัสดุโครงการ  ค่าอาหารและอาหารว่างพร้อม
เครืองดืม  ค่าป้ายโครงการฯ  ค่าตอบแทนวิทยากร  ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้อง  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0891.4/ว 1659 ลง วันที  24  สิงหาคม  2553 ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทนี  โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัว
เฉลียกันได้ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณทีตังไว้ ให้
ปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557   ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวัง
ตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  9  แนวทางการพัฒนา
ที 9.1 หน้า  95 รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิ  ที  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 3)
3.โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช (กองส่งเสริมฯ) จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นการดําเนินการคุ้มครอง  ดูแล  บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  ควบคุมมลพิษเป็นมิตรกับสิงแวด
ล้อม ฯลฯ เช่น  การส่งเสริม  สนับสุนนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  โดยจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรม  ประชุม  ชีแจง  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าจัดซือพันธุ์
ไม้  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง สามารถเบิกจ่ายในประเภท
นี  โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้ทุกรายการ  ภายในวงเงิน
งบประมาณทีตังไว้ โดยให้เป็นไปตามหนังสือ
  - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0891.4/ว 164
 ลง วันที  26 มกราคม  2558    
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการ
เกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที  7 แนวทาง
การพัฒนาที 7.1 หน้า  88  รายการที 3 (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิ  ที  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 3)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
สํานักงาน  และรายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน  ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการ
เศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

1.1 วัสดุคงทน  ตังไว้    10,000   บาท 
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานมไม่ยืนนาน  หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า  เช่น  หนังสือ  เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  ทีเย็บกระดาษขนาด
เล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เก้าอีพลาสติก  แปรงลบกระดานดํา  ตรา
ยาง  ทีถูพืน ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์
1.2 วัสดุสินเปลือง  ตังไว้   20,000 บาท 
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานมไม่ยืนนาน  หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายาลบคํา
ผิด  เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ  สมุด  ซองเอกสาร  ตลับหมึก นําดืม
สําหรับบริการประชาชน  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านการ
เศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร * ตาม
หนังสือ  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หน้า1 *

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
1.วัสดุคงทน  ตังไว้    10,000   บาท 
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า  เช่น  เคียว  สปริงเกอร์  จอบหมุน  จานพรวน  คราดซีพรวน
ดิน  เครืองดักแมล ตะแกรงร่อนเบนโธส  กระชัง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการ
เกษตร
2. วัสดุสินเปลือง  ตังไว้   20,000 บาท 
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้ม
ค่า เช่น ปุ๋ย  ยาห้องกันและกําจัดแมลง  อาหารสัตว์  พืชและสัตว์  วัสดุ
เพาะชํา  อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช  เช่น  ใบมีด  เชือก  ผ้าใบ  ผ้า
พลาสติก  หน้ากากป้องกันแก๊ส ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
การเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร
* ตามหนังสือ  ด่วนทีสุด  ที  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที  27
  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หน้า 6 *

วันทีพิมพ์ : 31/10/2561  14:19:41 หน้า : 117/125



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
1. วัสดุสินเปลือง  ตังไว้  10,000  บาท   
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้งานแล้วย่อมสิน
เปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรือ
ไม่คงสภาพเดิม  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล   เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผลหมึกสําหรับเครืองพิมพ์  สาย
เคเบิล ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ  แผนงาน
การเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร * ตามหนังสือ  ด่วนทีสุด  ที  มท
  0808.2/ ว 1248 ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  และ  มท 0808.2
/ว1555 ลงวันที  22  มีนาคม 2560 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ หน้า 7 
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งบลงทุน รวม 28,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (กองส่งเสริมฯ) จํานวน 21,000 บาท
คําชีแจง  เพือจัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล สําหรับ
การเพิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ซึงเป็นสิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืน
นาน ไม่สินเปลือง  หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
  หน้า  6 ข้อ 13 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการ
เกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี อบต.วัง
ตะเฆ่ ฉบับเพิมเติม 3 พ.ศ.2561-2564  ตามบัญชีครุภัณฑ์ หน้า 59
  ลําดับที 7
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2.เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) (กองส่งเสริมฯ) จํานวน 7,900 บาท
คําชีแจง  เพือจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จํานวน 1
 เครือง ๆ ละ 7,900  บาท  สําหรับการเพิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ซึงเป็นสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพคงทน
ถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สินเปลือง  หมดไปหรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561
 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561  หน้า  18 ข้อ 50 
คุณลักษณะพืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการ
เกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี อบต.วัง
ตะเฆ่ ฉบับเพิมเติม 3 พ.ศ.2561-2564  ตามบัญชีครุภัณฑ์ หน้า 59
  ลําดับที 7
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการปลูกจิตสํานึกการรักษาสิงแวดล้อม (กองส่งเสริมฯ) จํานวน 50,000 บาท
คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ  การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราช
ดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร เช่น กิจกรรมจิตอาสา  กิจกรรมปลูกต้นไม้  หญ้า
แฝก  ฯลฯ  โดยจ่ายเป็นค่าจัดประชุม  ชีแจง  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดการวัชพืช  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อจําเป็น  ซึงค่าใช้
จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณที
ตังไว้  โดยให้เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการ
เกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที  7 แนวทางการพัฒนาที  7.1 การพัฒนาสร้างจิตสํานึกด้านสิงแวด
ล้อม  หน้า  88  รายการที 1  (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ
ที 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 3)
2.โครงการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กอง
ส่งเสริมฯ)

จํานวน 30,000 บาท

คําชีแจง  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดกิจกรรมและโครงการท้องถินพอ
เพียง โดยการดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราช
ดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดิน
ทรเทพยวรางกูร โดยจ่ายเป็นค่าจัดประชุม  ชีแจง  ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดการวัชพืช  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อจําเป็น  ซึงค่าใช้
จ่ายดังกล่าวสามารถถัวเฉลียกันได้ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณที
ตังไว้  โดยให้เป็นไปตามระเบียบให้ปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านการ
เศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ
.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 1.1 การพัฒนาสร้าง
จิตสํานึกด้านสิงแวดล้อม  หน้า  32 รายการที 1 (สอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัดชัยภูมิที 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ที 3)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 31,686,025 บาท
งบกลาง รวม 31,686,025 บาท
งบกลาง รวม 31,686,025 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 688,360 บาท
-เพือสมทบเงินกองทุนประกันสังคม  โดยส่งเป็นเงินสมทบในอัตราร้อย
ละ 5 พร้อมหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบกองทุนใน
อัตราเดียวกัน  โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน  ก.จ.,ก.ท. และ ก
.อบต.ด่วนทีสุด ที  มท  0809.5/ว 9  ลงวันที  22  มกราคม  2557  และ
พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533  โดยเป็นเงินทีนาย
จ้าง  ( สมทบ  5 %) และลูกจ้าง ( หักจากค่าตอบแทน 5 %) และ
หนังสือ  ก.จ.,ก.ท. ละ ก.อบต. ด่วนทีสุด  ที  มท  0809.5/ว 81 ลงวัน
ที  10  กรกฎาคม  2557 
-ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 580,000  บาท 
-ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปในส่วนทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินจัด
สรรให้ร้อยละ  5  จํานวน  108,360  บาท 
ปรากฏในด้านการดําเนินงานอืน  แผนงานงบกลาง 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,348,000 บาท
-เพืออุดหนุนทัวไปสําหรับการจ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุ โดยดําเนินการ เพือ
รองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป ทีมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552
และได้ขึนทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพรายเดือนแบบอัตราขันบันได
สําหรับ
ผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ  จํานวน  1,732  ราย รายละเอียดดังนี
1.ผู้สูงอายุทีมีอายุครบ 60 - 69 ปี จํานวน 1,200 รายๆละ 600
 บาท/เดือน 12 เดือน  เป็นเงิน 8,640,000.- บาท
2.ผู้สูงอายุทีมีอายุครบ 70 – 79  ปี จํานวน 550  รายๆ ละ  700
บาท/เดือน 12  เดือน เป็นเงิน  4,620,000.- บาท
3.ผู้สูงอายุทีมีอายุครบ 80 – 89  ปี  จํานวน 180  ราย ๆ ละ  800
  บาท/เดือน  2  เดือน เป็นเงิน  1,728,000.-  บาท
4.ผู้สูงอายุทีมีอายุครบ  90  ปีขึนไป   จํานวน 30  รายๆ ละ 1,000
  บาท/เดือน 12  เดือน เป็นเงิน   360,000.-บาท
(เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิมทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินการตาม
ข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ทีได้
ดําเนินการให้กับรายเดิมมาก่อน) ตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา16 แห่ง พ.ร
.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2552 ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ. 2561 – 2564
 ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5.3 หน้า 79 รายการที 1(สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 4 และยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท
.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที1.2) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้าน
การดําเนินงานอืน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง *หมายเหตุ ตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 9,600,000 บาท
-เพืออุดหนุนทัวไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ โดยดําเนินการเพือรองรับการจัด
สวัสดิการ
เบียความพิการให้แก่ผู้พิการทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดได้แสดง
ความจํานงโดยการขอขึนทะเบียนเพือขอรับเงินเบียความพิการไว้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินแล้วโดยคนพิการทีมีสิทธิจะได้รับเบียความ
พิการคนละ 800 บาท / เดือน ตังไว้ 1,000 คน  มีกําหนด 12
 เดือน (ตามมติเมือวันที  25 พฤศจิกายน 2557) เว้นแต่ในส่วนของเงิน
เพิมเติมทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินการตามข้อ 18 (2) แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 ทีได้กําหนดการให้กับราย
เดิมมาก่อน ตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผนและ
ขันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านการดําเนินงานอืน แผนงานงบกลาง ปรากฏใน
แผนพัฒนาสีปีของ อบต.วังตะเฆ่  เพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ. 2561 – 2564 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.1 หน้า 41 ข้อ 2 (สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 4 ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ที 1,2)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 330,000 บาท
-เพือจ่ายเงินอุดหนุนทัวไป การจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  โดยเป็นค่าดําเนินการเองรับการการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมี
ความเป็นอยู่ยากจนหรือ ถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลียงตนเองได้  โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิจะได้รับเบียยัง คน
ละ 500 บาท / เดือน ตังไว้ 55 ราย มีกําหนด 12 เดือน ตามภารกิจถ่าย
โอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจฯ  พ.ศ. 2542 การดําเนินงานให้ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏใน
ด้านการดําเนินงานอืน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ปรากฏในแผน
พัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ. 2561 – 2564 
ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5.3 หน้า 79 รายการที 1(สอด
คล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที 4 และยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท
.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที1.2)
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สํารองจ่าย จํานวน 5,000,000 บาท
-รายจ่ายเพือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  การป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดสาธารณะภัยต่าง ๆ  ในกรณี
ฉุกเฉิน ทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาคามเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวมเท่านัน  เช่น  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  นําป่า
ไหลหลาก  แผ่นดินถล่ม  ภัยแล้ง  ภัยหนาว  วาตภัย  อัคคีภัย  ไฟป่าและ
หมอกควัน  และโรคติดต่อ  หรือกรณีทีมีความจําเป็นต้องจ่ายนอกเหนือ
จากทีงบประมาณตังจ่ายๆ ไว้  หรือกรณีทีมีหนังสือสังการให้เบิกจากเงิน
ประเภทนี   โดยให้ถือปฏิบัติตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกคอรงส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที  มท. 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที  12 มีนาคม  2545 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท  0808.2/ว 3215  ลงวันที  6
 มิถุนายน  2559  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 0684  ลงวัน
ที  8 กุมภาพันธ์  2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 76
 ลงวันที  13 มกราคม 2558 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0810.4/ว
 526 ลงวันที 8 มีนาคม 2560 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0810.4/ว
 1064 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0810.4/ว
 1173 ลงวันที 15 มิถุนายน 2560 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0810.4/ว
 1520 ลงวันที 2 สิงหาคม 2560 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0810.2/ว
 2145 ลงวันที 11 ตุลาคม 2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนทีสุด  ที มท 0810.7/ว 6768 ลงวัน
ที 29 พฤศจิกายน 2560 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0810.5/ว
 608 ลงวันที 5 มีนาคม 2560 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0810.4/ว
 1077 ลงวันที 17 เมษายน 2561 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน  1,500,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป จํานวน  3,500,000  บาท) ปรากฏในด้านการดําเนินงาน
อืน  แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1.สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลวังตะเฆ่ (กองสวัสดิการฯ) จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการ ประชาชนออม 1
 ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถินสมทบ 1 ส่วนและรัฐบาล 1ส่วน โดยถือ
ปฎิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 2502 ลงวัน
ที 20 สิงหาคม 2553 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดําเนินงาน
อืน แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทาง
การพัฒนาที 2.1 หน้า 36 รายการที 12 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยภูมิที 4 และยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 2)
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2.สมทบกองทุนประกันสุขภาพตําบล (สํานักปลัดฯ) จํานวน 203,940 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน  ตังไว้
ประชากร 14,472 คน (สมทบร้อยละ 40) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 2199 ลงวัน
ที 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที 26 กรกฎาคม 2554 ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านการดําเนินงานอืน  แผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง ปรากฏในแผนพัฒนาสีปีขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะเฆ่ พ.ศ
. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนา
ที 2.1 หน้า 36 รายการที 11 (สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ
ที 4 และยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที 2)  

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 100,000 บาท
เงินช่วยเหลือพิเศษ  เพือจ่ายในกรณีข้าราชการผู้รับบํานาญ  พนักงานจ้าง
ประจํา และลูกจ้างชัวคราวถึงแก่ความตาย  ให้จ่ายเงินช่วยพิเศษให้แก่บุ
คลคลทีกําหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบ  ด่วนทีสุด  ที กค 0406.5/ว
 287 ลงวันที 21 สิงหาคม  2552 โดเยเบิกจ่ายตามพระราชกฤษฎีกาการ
จ่ายเงินเดือน  เงินปี  บําเหน็จ  บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ
.2535 และทีแก้ไขเพิมเติม  ประกอบระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พ.ศ.2526 และทีแก้ไขเพิมเติม  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านการดําเนินงานอืน   แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 315,725 บาท
คําชีแจง  เพือส่งสมทบ  กบท. (คํานวณจากประมาณการรายรับ  ทุก
ประเภทตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2562 ) โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ
  -สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิน  ที   มท0808.5/ ว
 29  วันที 12 กรกฎาคม  2560 
  -หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้อง
ถิน  ที   มท0808.5/ ว 30  วันที 12 กรกฎาคม  2560
  - กรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิน ที มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที 26
 กรกฎาคม 2561  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านการดําเนินงานอืน   แผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  
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