
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ

อําเภอ หนองบัวระเหว   จังหวัดชัยภูมิ
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,071,683 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ (กองการศึกษาฯ) จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อเปนคาใช้จายในการดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ  การจัด
กิจกรรมกีฬา  นันทนาการ  เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน ดําเนินการทั้งในและนอกสถานที่  โดยจาย
เปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาจัดสถานที่  คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม  สําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม  คาตอบแทนคณะกรรมการ  คาจัด
ทําเอกสาร  คารางวัลสนับสนุนทีมนักกีฬาคาจ้างเหมาบริการ
อื่น ๆ  คาตกแตงสถานที่สําหรับการแขงขัน  ตลอดจนคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จําเปน  โดยคาใช้จายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  โดยให้เปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยดารเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน  กาจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ
.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬา
และนันทนาการ  หน้า 15 และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตร
ที่  5 แนวทางการพัฒนาที่  5.1  หน้า  144  รายการที่ 1 (สอด
คล้องยุทธศาสตรของจังหวัดชัยภูมิที่ 4 ยุทธศาสตรของ อปท.ใน
เขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1)

วันที่พิมพ : 5/10/2563  11:12:34 หน้า : 2/12



ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 90,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่เปนวัสดุอุปกรณกีฬา  โดยสภาพมี
ลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  และไมคง
สภาพเดิม  การประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุง
รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน  เชน  คาขนสง  คาภาษี  คา
ประกันภัย  คาติดตั้งที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน  5,000
  บาท  เพื่อใช้จัดกิจกรรมกีฬา  นันทนาการ สร้างความรู้รัก
สามัคคีของประชาชนในชุมชน   โดยให้เปนไปตามระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างกระทรวงมหาดไทยกําหนด  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  หน้า 15
 และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
วังตะเฆ พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่  5 แนวทางการพัฒนา
ที่  5.2    หน้า  144  รายการที่  3 (สอดคล้องยุทธศาสตรของ
จังหวัดชัยภูมิที่   4 ยุทธศาสตรของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ที่ 1,2)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 881,683 บาท
งบดําเนินงาน รวม 881,683 บาท

ค่าใช้สอย รวม 881,683 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจริยธรรม ( สํานักปลัดฯ) จํานวน 10,650 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายการจัดฝกอบรม  ประชุม  ชี้แจงทําความเข้าใจ  เพื่อ
สร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกันอยาง
สมานฉันท  โดยเน้นการมีสวนรวมสร้างการรับรู้สูชุมชนในระดับ
พื้นที่โดยมีการบริหารจัดการข้อมูลขาวสาร  เผยแพรข้อมูลขาว
สารผานชองทางตางๆ   เพื่อสร้างการรับรู้สูประชาชนโดยตรงและ
ติดตามการเผยแพรข้อมูลขาวสารเพื่อให้ข้อมูลเปนไปอยางถูกต้อง
และครบถ้วน ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนการทองเที่ยวภายใน
ตําบล  การประชาสัมพันธการทองเที่ยว กิจกรรมรับฟงบรรยาย
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ธรรม  ฝกปฏิบัติสมาธิ  กิจกรรมคัดเลือก  และมอบใบประกาศ
ยกยองด้านคุณธรรมและจริยธรรม  กิจกรรมเสริมสร้างความ
สามัคคีและจิตอาสา  กิจกรรมธรรมการอันเปนการพิทักษรักษาไว้
ซึ่งชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริยอันเปนที่ยึดเหนี่ยวและเปนศูนย
รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ  การสร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท  การสง
เสริม/ปลูกจิตสํานึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอยาง
โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล  ดําเนินการทั้งในและนอกสถาน
ที่  โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาตอบ
แทนวิทยากร  คาจ้างเหมาพาหนะ  คาจัดทําเอกสาร   ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปน  โดยคาใช้จายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ย
กันได้ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้   และให้ถือ
ปฏิบัติตาม
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0810.4/ ว 4335
 ลงวันที่  3  สิงหาคม 2561 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-2565   ยุทธศาสตร
ที่  6  แนวทางการพัฒนาที่  6.3 หน้า  152 รายการที่  5 (สอด
คล้องยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่  4 ยุทธศาสตรของ อปท.ในเขต
จังหวัดชัยภูมิที่ 1)
ตั้งจายจากเงินรายได้    

2.โครงการสงเสริมการจัดงานประเพณี “วันลอยกระทง”  (กองการ
ศึกษาฯ)

จํานวน 49,600 บาท
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คําชี้แจง   
-เพื่อจายเปนคาดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมารนฉันทของคนในชาติ  การจัด
กิจกรรม  นันทนาการ  เพื่อสร้างความรู้สามัคคีของประชาชนใน
ชุมชน  โดยใช้จายในการดําเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถาย
โอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ในภารกิจการบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้อง
ถิ่น และ พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 (8
)  เชน  วันลอยกระทง   โดยเปนคาจายเงินรางวัล  เงินคาตอบ
แทนกรรมการ  คาตกแตงสถานที่  ตลอดจนคาใช้จาย  อื่น ๆ  ที่
จําเปนคาใช้จายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ  ภาย
ในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยให้เปนไปตามหนังสือ 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตร
ที่  6 แนวทางการพัฒนาที่  6.3   หน้า 151 รายการที่ 1 (สอด
คล้องยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 4 ยุทธศาสตรของ อปท.ในเขต
จังหวัดชัยภูมิที่ 1 )
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3.โครงการสงเสริมศิลปะจารีตประเพณีภูมิปญญา/วัฒนธรรมท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการฯ)

จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจง   
-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานกิจกรรมวันผู้สูงอายุแหง
ชาติ โดยการจัดฝกอบรม  ประชุม  ชี้แจงทําความเข้าใจ เพื่อสร้าง
ทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกันอยางสมานฉันทของ
คนในชาติ  โดยเน้นการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน เพื่อ
สนับสนุนการรวมกิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  ตรวจสุขภาพของคนชรา   จัดกิจกรรมนั้นนาการกีฬาพื้น
บ้านเพื่อสุขภาพ  โดยเปนคาใช้จายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาจัดสถานที่ คาอาหารและคาเครื่องดื่ม คา
จ้างเหมาบริการอื่นๆ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆที่จําเปน คาใช้จาย
ดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ ภายในวงเงินงบ
ประมาณที่ตั้งไว้ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ  
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
แก้ไขเพิ่มเติม
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการ
บริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ .2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 6 แนว
ทางการพัฒนาที่ 6.3 หน้า 151 รายการที่ 1 (สอดคล้อง
ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 4 ยุทธศาสตรของ อปท.ในเขตจังหวัด
ชัยภูมิที่ 3)
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4.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร "สงเสริมความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ"(สํานักปลัด)

จํานวน 18,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดฝกอบรม  ประชุม  ชี้แจงทําความเข้า
ใจ  เพื่อสงเสริมควงมารู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  และโปรง
ใสไมมีผลประโยชนทับซ้อน  การสงเสริม/ปลูกจิตสํานึกให้ผู้
ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอยางโปรงใสตามหลักธรรม
มาภิบาล  ยึดถือประโยชนสวนรวม  ไมมีผลประโยชนทับ
ซ้อน  รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใส  ตรวจสอบได้  ดําเนิน
การทั้งในและนอกสถานที่  โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาอาหาร
และเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คาจ้างเหมาพาหนะ  คาจัด
ทําเอกสาร   ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปน  โดยคาใช้จายดัง
กลาวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณ
ที่ตั้งไว้  โดยปฏิบัติตามหนังสือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมรมและการเข้ารับการฝกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-2565
 ยุทธศาสตรที่  8 แนวทางการพัฒนาที่ 8.1  หน้า  156 รายการ
ที่ 1 (สอดคล้องยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 4 ยุทธศาสตร
ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8)
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5.โครงการปกปองสถาบัน "สงเสริมความจงรักษภักดีของชาติ"(สํานัก
ปลัดฯ)

จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ
และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตลอดจนการ
จัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ  เชิญชวนหรืออํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน  เพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธี
ตาง ๆ การปกปองสถาบันสําคัญของชาติเพื่อปกปองรักษาผืนแผน
ดินไทย  ดําเนินการทั้งในและนอกสถานที่  เปนคาจัดซื้อพวง
มาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา  คาเบี้ยเลี้ยง  คา
พาหนะ   คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  คาวัสดุ โดยคาใช้จายดังกลาว
สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ โดยให้เปนไปตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท  0810.6/ว
 1378  ลงวันที่ 8  พฤษภาคม  2563 
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น   และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-2565
   ยุทธศาสตรที่  5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 หน้า 138 รายการ
ที่ 5 (สอดคล้องยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 4 ยุทธศาสตร
ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1) 
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6.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสมาชิกสภาท้องถิ่น (สํานักปลัด) จํานวน 200,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดฝกอบรม  ประชุม  ชี้แจงทําความเข้า
ใจ  เพื่อสงเสริมสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท
ของคนในชาติ และสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชนและ
ระดับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  สร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้าง
ทัศนคติ  และจิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกันอยาง
สมานฉันท  โดยเน้นการมีสวนรวม  ดําเนินการทั้งในและนอก
สถานที่  โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คา
ตอบแทนวิทยากร  คาจ้างเหมาพาหนะ  คาจัดทําเอกสาร   ตลอด
จนคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเปน  โดยคาใช้จายดังกลาวสามารถถัว
เฉลี่ยกันได้ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  โดย
ปฏิบัติตามหนังสือ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0891.4/ว 1659 ลงวันที่  24 สิงหาคม  2553 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0816.3/ว 1953 ลงวันที่  17 พฤษภาคม  2562
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-2565   ยุทธศาสตร
ที่  8   แนวทางการพัฒนาที่ 8.1  หน้า  156 รายการที่ 1 (สอด
คล้องยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 4 ยุทธศาสตรของ อปท.ในเขต
จังหวัดชัยภูมิที่ 8)
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7.โครงการปกปองสถาบัน  (กองการศึกษาฯ) จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อเปนคาใช้จายในการสงเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันทของคนในชาติ  จัดกิจกรรมอันเปนการ
พิทักษรักษาใว้ซึ่งชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  อันเปนที่ยึด
เหนี่ยวและเปนศูนยรวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติ  ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ  เชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน  เพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตาง ๆ การปก
ปองสถาบันสําคัญของชาติเพื่อปกปองรักษาผืนแผนดิน
ไทย  ดําเนินการทั้งในและนอกสถานที่  เปนคาจัดซื้อพวง
มาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา  คาเบี้ยเลี้ยง  คา
พาหนะ   คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ  คาวัสดุ โดยคาใช้จายดังกลาว
สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ โดยให้เปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-2565
   ยุทธศาสตรที่  5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 หน้า 17 รายการ
ที่ 1 (สอดคล้องยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 4 ยุทธศาสตร
ของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1) 
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8. โครงการสงเสริมการจัดงานประเพณีภายในตําบล  (กองการ
ศึกษาฯ)

จํานวน 103,433 บาท

คําชี้แจง   
-เพื่อจายเปนคาดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมารนฉันทของคนในชาติ  การจัด
กิจกรรม  นันทนาการ  เพื่อสร้างความรู้สามัคคีของประชาชนใน
ชุมชน  โดยใช้จายในการดําเนินงานตามภารกิจที่ได้รับการถาย
โอนตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ในภารกิจการบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้อง
ถิ่น และ พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 (8
)  เชน  วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา  วันงานบุญเดือน 6 เปน
ต้น   โดยเปนคาจายเงินรางวัล  เงินคาตอบแทนกรรมการ  คา
ตกแตงสถานที่  ตลอดจนคาใช้จาย  อื่น ๆ  ที่จําเปนคาใช้จายดัง
กลาวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ โดยให้เปนไปตามหนังสือ 
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  แผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการ
บริหารสวนตําบลวังตะเฆ  พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่  6
 แนวทางการพัฒนาที่  6.3   หน้า 151 รายการที่ 1 (สอดคล้อง
ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 4 ยุทธศาสตรของ อปท.ในเขตจังหวัด
ชัยภูมิที่ 1 )
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9.โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น 
(สํานักปลัด)

จํานวน 200,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดฝกอบรม  และศึกษาดูงานเพิ่ม
ศักยภาพคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล โดยการเข้ารวมการพัฒนาความรู้ที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นเปนผู้  อําเภอหรือจังหวัดเปนผู้จัด  หรือสวนราชการ
อื่น/ชมรม/สมาคม/มูลนิธิเปนผู้จัดที่พัฒนาความรู้ของสมาชิกสภา
ในอันที่จะนํามาใช้ในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของ
ตน  ดําเนินการทั้งในและนอกสถานที่  โดยจายเปนคาเบี้ย
เลี้ยง  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คาจ้างเหมา
พาหนะ  คาจัดทําเอกสาร   ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่จํา
เปน  โดยคาใช้จายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  โดยปฏิบัติตาม
หนังสือ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมรม
และการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0891.4/ว 1659 ลงวันที่  24 สิงหาคม  2553 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0816.3/ว 1953 ลงวันที่  17 พฤษภาคม  2562
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555 (ฉบับที่  2
)  พ.ศ.2558  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-2565   ยุทธศาสตร
ที่  8   แนวทางการพัฒนาที่ 8.1  หน้า  156 รายการที่ 1 (สอด
คล้องยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 4 ยุทธศาสตรของ อปท.ในเขต
จังหวัดชัยภูมิที่ 8)
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