
            (๑) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่                                                                                                                     

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๖๓ 

วัน จันทร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

 ผู้เข้าประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง  ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นาย ชลณฤทธิ์   จ าชาติ ประธานสภาฯ ชลณฤทธิ์   จ าชาติ   

๒ นาย บุญถือ      เทพอุทัย รองประธานสภาฯ บุญถือ      เทพอุทัย   

๓ นาง เตือนใจ     บ ารุง เลขานุการ สภาฯ อบต. เตือนใจ     บ ารุง  

๔ นาย อนันต์       บรรเทากุล สมาชิก อบต.หมู่๑  ลา 

๕ นายสวน        บุญทัน สมาชิก อบต.หมู่๒ สวน        บุญทัน  

๖ นาย ฤทธิกร     จนิดาโสด สมาชิก อบต.หมู่๒ ฤทธิกร     จนิดาโสด   

๗ นาย สมบัติ       สวงโท สมาชิก อบต.หมู่๓ สมบัติ       สวงโท  

๘ นาง ปภัทวรินทร์ อนิทปัน สมาชิก อบต.หมู่๓ ปภัทวรินทร์ อนิทปัน  

๙ นาง ช่อผกา      ศรกีุดตุ้ม สมาชิก อบต.หมู่๔ ช่อผกา      ศรกีุดตุ้ม   

๑๐ ด.ต.บุตร       ประทีปเมือง  สมาชิก อบต.หมู่๔ บุตร      ประทีปเมือง  

๑๑ นาย ประสาท   อาภรณ์แก้ว สมาชิก อบต.หมู่๕ ประสาท   อาภรณ์แก้ว  

๑๒ นาย ก าจร       โกฏิหอม สมาชิก อบต.หมู่๕  ลา 

๑๓ นาย จรัส         ศริิรวง สมาชิก อบต.หมู่๖ จรัส      ศริิรวง   

๑๔ นาง ประจวบ     ภริมย์ภักดิ์ สมาชิก อบต.หมู่๗ ประจวบ    ภริมย์ภักดิ์   

๑๕ นาย มนตรี       จันค าวงษ์ สมาชิก อบต.หมู่๗  ลา 

๑๖ นาย นิสันต์       สุขพยุง สมาชิก อบต.หมู๘่ นิสันต์     สุขพยุง   

๑๗ นาง ทองทิพย์   จูมทา สมาชิก อบต.หมู๘่ ทองทิพย์   จุมทา  

๑๘ นาย สังข์      เกียงกระโทก สมาชิก อบต.หมู๙่ สังข์     เกียงกระโทก   

๑๙ นาย ประยงค์     ยิ่งเหมาะ สมาชิก อบต.หมู่๑๐ ประยงค์    ยิ่งเหมาะ   

๒๐ นาย ช่วย      ผันสันเทียะ สมาชิก อบต.หมู่๑๐ ช่วย         ผันสันเทียะ  

๒๑ นาง ประทิน      ใจเอื้อ สมาชิก อบต.หมู่๑๑ ประทิน     ใจเอื้อ  

๒๒ นาย จ าปี         ไชยา สมาชิก อบต.หมู่๑๑ จ าปี         ไชยา  

๒๓ นาง กาวอน      ค ามะขุย สมาชิก อบต.หมู่๑๒ กาวอน     ค ามะขุย  

๒๔ นาง ทองม ี     หงสส์ระแก้ว สมาชิก อบต.หมู่๑๓ ทองม ี    หงสส์ระแก้ว  

     



~๒~ 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๒๕ นาย โสภา      นารีจันทร์ สมาชิก อบต.หมู่๑๓ โสภา      นารีจันทร์  

๒๖ นาย มังกรณ์   ชนะชัย สมาชิก อบต.หมู่๑๔ มังกรณ์   ชนะชัย  

๒๗ นาย สมควร    ปกค่าย สมาชิก อบต.หมู่๑๔ สมควร    ปกค่าย  

๒๘ นาย ประสาน  แสนศกึ สมาชิก อบต.หมู่๑๕ ประสาน   แสนศกึ  

๒๙ นาย วิจารณ์    องิชัยภูมิ สมาชิก อบต.หมู่๑๖ วิจารณ์     อิงชัยภูมิ  

๓๐ นาง สุพัตตรา  พรมพาน สมาชิก อบต.หมู่๑๖ สุพัตตรา   พรมพาน  

๓๑ นาย บันเทิง    วงษ์เมือง สมาชิก อบต.หมู่๑๗ บันเทิง      วงษ์เมือง  

๓๒ นาง ศรทีอง    แสนทวีสุข สมาชิก อบต.หมู่๑๘ ศรทีอง     แสนทวีสุข  

๓๓ นาย อุดร       พบลาภ สมาชิก อบต.หมู่๑๘ อุดร       พบลาภ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ หมายเหตุ 

๑. 

๒. 

 

 

 

นายศุภวัฒน์   ค าชมภู 

นาย บัวขาว  โคมชัยภูมิ 

 

 

นายก อบต.วังตะเฆ่ 

เลขานุการนายกฯ 

 

 

ศุภวัฒน์       ค าชมภู 

บัวขาว       โคมชัยภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐น. 

      ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ๑.๑ นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุมตามที่สภาฯ ได้ท าหนังสือถึง อ าเภอ 

เพื่อขออนุญาตเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ  และอ าเภอ ได้อนุญาตเปิดประชุม ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

และวันนีก้็ครบ ๑๕ วันแล้ว หากท่านสมาชิกสภาฯ มีเรื่องเร่งด่วนก็ขอใหแ้จง้ตอ่สภาฯ เพื่อขอเปิดประชุมในครั้งต่อไป 

และวันนีส้มาชิกสภาฯ ,ลา ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จ านวน ๓ ท่าน ดังนี้ 

   ๑. นาย อนันต ์บรรเทากุล สมาชิก อบต.หมู่ ๑  ติดภารกิจ 

   ๒. นาย ก าจร โกฏิหอม สมาชิก อบต.หมู ่๕     ติดภารกิจ 

  ๓. นาย มนตรี จันค าวงษ์ สมาชิก อบต. หมู่ ๗  ติดภารกิจ                                 /และกล่าว... 



 (๓) 

และกล่าวเปิดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๓ และกล่าวขอบคุณสมาชิกที่ให้ความรว่มมอืเข้าร่วม 

ประชุม 

   ๑.๒ นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าวถึงเรื่องหมดวาระของสมาชิกสภาฯ ขณะนี้ยังไม่

มีค าสั่งใดๆ ขอใหท้่านสมาชิกสภาทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าจะมีค าสั่ง และในขณะนีไ้ด้เกิดการระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ให้ทุกท่านเฝา้ระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วย 

  ๑.๓ นาย ศุภวัฒน์ ค าชมภู นายก อบต. แจ้งเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยหนาวที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ขอ

ความร่วมมอืทุกหมู่บ้านให้ส ารวจ และส่งรายชื่อผู้ประสบภัยหนาว พร้อมแนบบันทึกรายงานการประชุมประชาคม

หมู่บ้าน ที่ยังไม่ได้ส่งให ้อบต. ดังนั้น จึงขอให้หมู่บ้านที่ยังไม่ส่งให้รีบด าเนินการ เพราะจะท าใหจ้ัดซือ้จัดจ้าง ล่าช้า

ไม่ทันเวลาก าหนด และเรื่องการตั้งจุดบริการด่านชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๗ วันอันตรายและคัดกรองโควิด-

๑๙ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ จะอุดหนุนงบประมาณให้กับชุดหมู่บ้าน หมู่บ้านล่ะ ๕,๐๐๐ บาท ใน

การตัง้จุดบริการ 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   _ไม่ม ี

 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

๓.๑ ขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบล

วังตะเฆ่ เพื่อโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

เปลี่ยน หรอืโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.ขอโอนลด รวมเป็นเงนิ ๔๑๙,๐๐๐ บาท 

๑.๑กองช่าง โอนลด เป็นเงนิ ๓๒๙,๐๐๐ บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน ๑๙๙,๐๐๐ บาท 

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์

ขนาดใหญ่ (กองช่าง)งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๔๗๔,๗๔๒.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน 

๔๗๔,๗๔๒.-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๓๒๙,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ 

๑๔๕,๗๔๒.-บาท ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป หน้า ๒๒๙                                                /๑.๒ กองคลัง... 



(๔) 

๑.๒ กองคลัง โอนลด เป็นเงนิ ๙๐,๐๐๐ บาท 

แผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท 

        (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงนิเพิ่มต่างๆ

ของพนักงานจ้าง งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๒๒๕,๕๔๐.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จ านวน 

๑๙๘,๒๕๓.-บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๙๐,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ 

๑๐๘,๒๕๓.-บาท ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ หนา้ ๑๔๔ 

๒.ขอโอนตั้งรายการใหม่ รวมเป็นเงนิ ๔๑๙,๐๐๐ บาท 

๒.๑ กองช่างตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงนิ ๔๑๙,๐๐๐ บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน ๔๑๙,๐๐๐ บาท 

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง

สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานกองส่งเสริมการเกษตร ตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน 

๑๕๙,๐๐๐.-บาท ค าชี้แจง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆที่ติดตรึงกับที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง เช่น เพื่อปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ 

ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท) และรายจ่ายเพื่อ

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่ายประเภทนี้ สถานที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ งานดินถม กว้าง ๗ ม.ยาว ๙ ม. สูง ๐.๕๕ ม. จ านวน ๓๔.๕ ลบ.ม. งานเสา 

คสล. ขนาด ศก.๕ x๓.๐๐ ม. จ านวน ๒ ต้น งานเสา คสล. ขนาด ศก.๕x๒.๕๐ ม. จ านวน ๖ ต้น งานโคลงหลังคา 

จ านวน ๔๒.๕ ตร.ม.  (ตามแบบ อบต.ก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ แนวทางการพัฒนาที่ ๘.๓ หน้า ๑๖๑ รายการที่ ๒ (สอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๔ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมทิี่ ๘ ) 

 (๒) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานกองส่งเสริมการเกษตร (ห้องน้ า และห้องเก็บของ) ตั้งจ่าย

รายการใหม่ จ านวน ๔๐,๐๐๐.-บาท ค าช้ีแจง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่างๆที่ติดตรึง

กับที่ดินและหรือสิ่งหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น เพื่อปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท) 

รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกว่า ๕๐,๐๐๐ 

บาท) และรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในรายจ่าย

ประเภทนี้  สถานที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ งานดินขุด จ านวน ๓.๔ ลบ.ม. เสาขนาด ๔ x ๔  

/ยาว ๒.... 



(๕) 

ยาว ๒ ม. จ านวน ๓ ต้น เสาขนาด ๔ x ๔ ยาว ๒.๕ ม. จ านวน ๓ ต้น งานคอนกรีต จ านวน ๒.๓๘ ตร.ม. (ตาม

แบบ อบต. ก าหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ 

๘ แนวทางการพัฒนาที่ ๘.๓ หน้า ๑๖๑ รายการที่ ๒ (สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๔ และยุทธศาสตร์

การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมทิี่ ๘) 

(๓) แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งไฟฟ้าและ

อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในต าบล หมู่ ๑-๑๘ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๑๓๐,๐๐๐.-

บาท ค าชี้แจงรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (วงเงินเกินกว่า 

๔๐,๐๐๐บาท) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น (วงเงินเกิน

กว่า ๕๐,๐๐๐ บาท)และรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างและรายจ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่าย

ประเภทนี้ สถานที่ด าเนินการภายในต าบลวังตะเฆ่ หมู่ ๑-๑๘ งานโคมไฟถนนรุ่นนี้มี Sensor จับแสง เปิด-ปิด 

อัตโนมัติขนาด ๕๐ w จ านวน ๕๘ ชุด งานเหล็กกันน้ าแบบมีหลังคา ขนาด กว้าง ๒๐ ซม. สูง ๓๐ ลึก ๑๕ ซม. 

จ านวน ๑ ชุด MITSUBISHI เบรกเกอร์มิตซู รุ่น NF๓๐-CS ๒P ๕A จ านวน ๑ ชุด (ตามแบบ อบต. ก าหนด) ตั้ง

จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๓.๓ หน้า ๑๓๑ รายการที่ 

๒ (สอดคล้องยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๖) 

๒.๒ ส านักงานปลัด ตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงนิ ๙๐,๐๐๐ บาท 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท 

  (๑)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนงบเงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุน เงนิอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังตะเฆ่ หมู่ ๑ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 

๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังตะเฆ่ หมู่ ๑ เพื่อตั้งจุดตรวจจุดสกัด (ด่านชุมชน) 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙)เพื่อป้องกันและลดความ

สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึน้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓-๔ มกราคม 

๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชน

ในช่วงควบคุมเข้มข้นและเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจน

การรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่ โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

  - หนังสือ อ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ชย ๑๒๑๘/๔๒๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

  - ค าสั่งอ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ๓๗๒/๒๕๖๓ เรื่องการตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔                                                              /-ระเบียบ... 



(๖) 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจา่ยเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังตะเฆ่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ หน้า ๒๓ รายการที่ ๓ (สอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๔ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมทิี่ ๑     

  (๒)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบเงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังกระทะ หมู่ ๒ ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าชีแ้จง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังกระทะ หมู่ที่ ๒ เพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด (ด่าน

ชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙)เพื่อป้องกันและลด

ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓-๔ 

มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดแก่

ประชาชนในช่วงควบคุมเข้มข้นและเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

ตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่ โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

  - หนังสือ อ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ชย ๑๒๑๘/๔๒๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

  - ค าสั่งอ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ๓๗๒/๒๕๖๓ เรื่องการตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจักท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

/ตัง้จ่าย... 



(๗) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่  ๑) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังตะเฆ่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ หน้า ๒๓ รายการที่ ๔ (สอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๔ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมทิี่ ๑) 

  (๓)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบเงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังอ้ายจีด หมู่ ๓ ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังอ้ายจีด หมู่ ๓ เพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด (ด่าน

ชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙)เพื่อป้องกันและลด

ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓-๔ 

มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นแก่

ประชาชนในช่วงควบคุมเข้มข้นและเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่ โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

 - หนังสือ อ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ชย ๑๒๑๘/๔๒๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 - ค าสั่งอ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ๓๗๒/๒๕๖๓ เรื่องการตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจักท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังตะเฆ่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ หน้า ๒๓ รายการที่ ๕ (สอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๔ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๑) 

(๔)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบเงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านท่าโป่ง หมู่ ๔ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 

๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านท่าโป่ง หมู่  ๔ เพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด (ด่านชุมชน) 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙)เพื่อป้องกันและลดความ

สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓-๔ มกราคม 

/๒๕๖๔... 



(๘) 

 ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชน

ในช่วงควบคุมเข้มข้นและเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจน

การรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่ โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

  - หนังสือ อ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ชย ๑๒๑๘/๔๒๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 - ค าสั่งอ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ๓๗๒/๒๕๖๓ เรื่องการตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจักท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังตะเฆ่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ หน้า ๒๓ รายการที่ ๖ (สอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๔ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมทิี่ ๑) 

(๕)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบเงนิอุดหนุน เงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู ่บ้านส านักตูมกา หมู ่๕ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๕,๐๐๐ 

บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านส านักตูมกา หมู่ ๕ เพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด (ด่านชุมชน) 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙)เพื่อป้องกันและลดความ

สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึน้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓-๔ มกราคม 

๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชน

ในช่วงควบคุมเข้มข้นและเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจน

การรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่ โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

  - หนังสือ อ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ชย ๑๒๑๘/๔๒๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

- ค าสั่งอ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ๓๗๒/๒๕๖๓ เรื่องการตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม ่พ.ศ.๒๕๖๔ 

/-ระเบียบ 



      (๙) 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจักท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังตะเฆ่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ หน้า ๒๔ รายการที่ ๗ (สอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๔ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมทิี่ ๑) 

(๖)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบเงนิอุดหนุน เงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหัวสะพาน หมู่ ๖ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน ๕,๐๐๐ 

บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหัวสะพาน หมู่ ๖ เพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด (ด่านชุมชน) ภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙)เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจาก

อุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึน้ในชว่งเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓-๔ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อ

เป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึน้แก่ประชาชนในช่วงควบคุม

เข้มข้นและเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนการรักษาความ

สงบเรียบร้อยในท้องที่ โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือ 

  - หนังสือ อ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ชย ๑๒๑๘/๔๒๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 - ค าสั่งอ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ๓๗๒/๒๕๖๓ เรื่องการตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐  

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจักท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

/ตัง้จ่าย... 



(๑๐) 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังตะเฆ่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ หน้า ๒๔ รายการที่ ๘ (สอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๔ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๑) 

(๗)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบเงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนส าราญ หมู่ ๗ ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนส าราญ หมู่  ๗ เพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 

(ด่านชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙)เพื่อป้องกันและ

ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓-๔ 

มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นแก่

ประชาชนในช่วงควบคุมเข้มข้นและเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่ โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

  - หนังสือ อ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ชย ๑๒๑๘/๔๒๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 - ค าสั่งอ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ๓๗๒/๒๕๖๓ เรื่องการตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจักท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังตะเฆ่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ หน้า ๒๔ รายการที่ ๙ (สอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๔ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมทิี่ ๑) 

(๘)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบเงิน

อุดหนุน เงนิอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนม่วง หมู่ ๘ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 

๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนม่วง หมู่ ๘ เพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด (ด่านชุมชน) 

ภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙)เพื่อป้องกันและลดความ 

/สูญเสีย... 



(๑๑) 

สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึน้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓-๔ มกราคม 

๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชน

ในช่วงควบคุมเข้มข้นและเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจน

การรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่ โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือ 

  - หนังสือ อ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ชย ๑๒๑๘/๔๒๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 - ค าสั่งอ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ๓๗๒/๒๕๖๓ เรื่องการตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจักท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังตะเฆ่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ หน้า ๒๔ รายการที่ ๑๐ (สอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๔ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมทิี่ ๑) 

(๙)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบเงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหลังสัน หมู่ ๙ ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 

๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหลังสัน หมู่ ๙ เพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด (ด่านชุมชน) 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙)เพื่อป้องกันและลดความ

สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึน้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓-๔ มกราคม 

๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชน

ในช่วงควบคุมเข้มข้นและเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจน

การรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่ โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

  - หนังสือ อ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ชย ๑๒๑๘/๔๒๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 - ค าสั่งอ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ๓๗๒/๒๕๖๓ เรื่องการตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔                                                                           /-ระเบียบ... 



(๑๒) 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจักท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังตะเฆ่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ หน้า ๒๔ รายการที่ ๑๑ (สอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๔ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมทิี่ ๑) 

(๑๐)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบเงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังน้ าเขียว หมู่ ๑๐ ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังน้ าเขียว หมู่ ๑๐ เพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 

(ด่านชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙)เพื่อป้องกันและ

ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึน้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓-

๔ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

แก่ประชาชนในช่วงควบคุมเข้มข้นและเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่ โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

  - หนังสือ อ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ชย ๑๒๑๘/๔๒๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 - ค าสั่งอ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ๓๗๒/๒๕๖๓ เรื่องการตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจักท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

/ตัง้จ่าย... 



(๑๓) 

ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังตะเฆ่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ หน้า ๒๔ รายการที่ ๑๒ (สอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๔ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมทิี่ ๑) 

(๑๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบ

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปากดง หมู่ ๑๑ ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าชีแ้จง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านปากดง หมู ่๑๑ เพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด (ด่าน

ชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙)เพื่อป้องกันและลด

ความสูญเสีย จากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓-๔ 

มกราคม ๒๕๖๔ เพือ่เป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึน้แก่

ประชาชน ในช่วงควบคุมเข้มข้นและเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่ โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

  - หนังสือ อ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ชย ๑๒๑๘/๔๒๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 - ค าสั่งอ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ๓๗๒/๒๕๖๓ เรื่องการตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจักท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังตะเฆ่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ หน้า ๒๔ รายการที่ ๑๓ (สอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัดชยัภูมิ ที่ ๔ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมทิี่ ๑) 

(๑๒)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบเงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแจ้งวังทอง หมู่ ๑๒ ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแจ้งวังทอง หมู่ ๑๒ เพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 

(ด่านชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙)เพื่อป้องกันและ 

/ลดความ... 



(๑๔) 

ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึน้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓-

๔ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

แก่ประชาชนในช่วงควบคุมเข้มข้นและเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่ โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

  - หนังสือ อ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ชย ๑๒๑๘/๔๒๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 - ค าสั่งอ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ๓๗๒/๒๕๖๓ เรื่องการตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจักท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังตะเฆ่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ หน้า ๒๔ รายการที่ ๑๔ (สอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๔ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๑) 

(๑๓)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบเงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังอุดม หมู่ ๑๓ ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าชีแ้จง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านวังอุดม หมู่ ๑๓ เพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด (ด่าน

ชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙)เพื่อป้องกันและลด

ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓-๔ 

มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึน้แก่

ประชาชนในช่วงควบคุมเข้มข้นและเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่ โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

  - หนังสือ อ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ชย ๑๒๑๘/๔๒๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 - ค าสั่งอ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ๓๗๒/๒๕๖๓ เรื่องการตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔                                                                             /-ระเบียบ... 



(๑๕) 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจักท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ หน้า ๒๔ รายการที่ ๑๕ 

(สอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัดชัยภูมิ ที่ ๔ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมทิี่ ๑) 

(๑๔)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบเงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังกะทะ หมู่ ๑๔ ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังกะทะ หมู่ ๑๔ เพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 

(ด่านชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙)เพื่อป้องกันและ

ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึน้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓-

๔ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

แก่ประชาชนในช่วงควบคุมเข้มข้นและเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่ โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

  - หนังสือ อ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ชย ๑๒๑๘/๔๒๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 - ค าสั่งอ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ๓๗๒/๒๕๖๓ เรื่องการตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจักท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังตะเฆ่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ หน้า ๒๕ รายการที่ ๑๖ (สอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๔ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๑)                      /(๑๕)แผน... 



      (๑๖) 

(๑๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบ

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงนิอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เจริญผล หมู่ ๑๕ ตั้งจ่ายรายการ

ใหม่ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าช้ีแจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านใหม่เจริญผล หมู ่๑๕ เพื่อตั้งจุดตรวจ จุด

สกัด (ด่านชุมชน)ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อ

ป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ 

ธันวาคม ๒๕๖๓-๔ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการ

สูญเสียที่อาจจะเกิดขึน้แก่ประชาชนในช่วงควบคุมเข้มข้นและเฝา้ระวังในชุมชนในการตัง้ด่านตรวจตราพฤติกรรม

เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่ โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

  - หนังสือ อ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ชย ๑๒๑๘/๔๒๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 - ค าสั่งอ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ๓๗๒/๒๕๖๓ เรื่องการตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจักท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังตะเฆ่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ หน้า ๒๕ รายการที่ ๑๗ (สอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๔ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมทิี่ ๑) 

(๑๖)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบเงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านศรีสง่า หมู่ ๑๖ ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านศรีสง่า หมู่ ๑๖ เพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด (ด่าน

ชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพื่อป้องกันและลด

ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓-๔ 

มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึน้แก่

ประชาชนในช่วงควบคุมเข้มข้นและเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่ โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ                                  /-หนังสือ... 



(๑๗) 

  - หนังสือ อ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ชย ๑๒๑๘/๔๒๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 - ค าสั่งอ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ๓๗๒/๒๕๖๓ เรื่องการตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจักท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่

แก้ไขเพิ่มเติม 

ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังตะเฆ่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ หน้า ๒๕ รายการที่ ๑๘(สอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๔ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมทิี่ ๑) 

(๑๗)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบ

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโป่งนคร หมู่ ๑๗ ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโป่งนคร หมู่ ๑๗ เพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 

(ด่านชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙)เพื่อป้องกันและ

ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึน้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓-

๔ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

แก่ประชาชนในช่วงควบคุมเข้มข้นและเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่ โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

  - หนังสือ อ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ชย ๑๒๑๘/๔๒๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 - ค าสั่งอ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ๓๗๒/๒๕๖๓ เรื่องการตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐                                                                                   /-ระเบียบ... 



(๑๘) 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจักท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่

แก้ไขเพิ่มเติม 

ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังตะเฆ่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ หน้า ๒๕ รายการที่ ๑๙ (สอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๔ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมทิี่ ๑) 

 (๑๘)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบเงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังตะเฆ่ หมู่ ๑๘ ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังตะเฆ่ หมู่ ๑๘ เพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 

(ด่านชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙)เพื่อป้องกันและ

ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึน้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓-

๔ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

แก่ประชาชนในช่วงควบคุมเข้มข้นและเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องที่ โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

  - หนังสือ อ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ชย ๑๒๑๘/๔๒๕๔ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 - ค าสั่งอ าเภอหนองบัวระเหว ที่ ๓๗๒/๒๕๖๓ เรื่องการตั้งศูนย์อ านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ

การตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจักท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังตะเฆ่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ หน้า ๒๕ รายการที่ ๒๐ (สอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๔ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมทิี่ ๑)  

  -นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่างเนื่องจากเป็นการอุดหนุนทุกหมู่บ้านในการตั้งจุด

บริการ ด่านชุมชน ดังนั้น ขอให้สมาชิกพิจารณาในการลงมติ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ซักถาม หรือเห็นเป็น

อย่างอื่นหรอืไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ                                                                                     /มตทิี่... 



(๑๙) 

 มติท่ีประชุม 

  -เห็นชอบ  ๒๔  เสียง 

  -ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 

  -งดออกเสียง  -  เสียง 

๓.๒ ขอเสนอเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนงบและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้ง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง จ านวน ๑ รายการ 

  รายการที่ ๑ แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่า

ก่อสร้างสาธารณูปโภค ๒.โครงการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ หมู่ ๒ (สระประมง) งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท หน้า ๒๔๑ ข้อ ๒ 

  ข้อความเดิม ปริมาณงานขุดลอกกว้าง ๒๕ ม. ยาว ๒๕ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. อัตราลาดเอียง ๑

ลบ:๑.๕ งานดินขุดดว้ยรถขุด จ านวน ๑,๘๗๕ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

  ข้อความใหม่ ปริมาณงานขุดลอกกว้าง ๑๘ ม. ยาว ๖๘ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๕ ม.งานดินขุดด้วยรถ

ขุด จ านวน ๑,๘๓๙ ลบ.ม.(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

 -นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ซักถาม 

หรอืเห็นเป็นอย่างอื่น หรอืไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 

มติท่ีประชุม 

 -เห็นชอบ  ๒๔  เสียง 

 -ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 

 -งดออกเสียง  -  เสียง 

/ระเบียบ... 



(๒๐) 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องปรกึษาหารอื  

  -นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่า มีสมาชิกท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอที่

ประชุมหรอืไม่ 

  -นาย ศุภวัฒน์ ค าชมภู นายก อบต. กล่าวผมขอให้ทุกหมู่บ้านท า โครงการเพื่อขอรับเงินอุหนุน

ในการตั้งจุด บริการ ด่านชุมชน โดยมีงบประมาณสนับสนุน หมู่บ้านล่ะ ๕,๐๐๐- บาท เพื่อน าไปใช่จา่ยในช่วงปี

ใหม่นี้  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 

  -นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุม ในขณะนี้มีการเกิดโรคระบาด จากเชื้อ

ไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ดังนั้นการจัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คงไม่ได้จัดเช่นทุกปี และขอให้เฝ้าระวัง

และติดตามข่าวสาร การระบาดของโรคอย่างใกล้ชิดด้วย ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วม

ประชุม พบกันอีกครั้ง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ และกล่าวปิดประชุม 

                                 ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 

     ลงช่ือ เตอืนใจ บ ารุง ผูจ้ดบันทึกประชุม 

    (นาง เตือนใจ บ ารุง) 

                 เลขานุการสภา อบต.วังตะเฆ่ 

ลงช่ือ ประทิน ใจเอื้อ  ลงช่ือ ประจวบ ภริมย์ภักดิ์  ลงช่ือ ปภัทวรินทร์ อินทปัน 

(นางประทิน ใจเอือ้)  (นางประจวบ ภริมย์ภักดิ์)   (นาง ปภัทวรินทร์ อนิทปัน)         

กรรมการตรวจรายงานการประชุม   

       ลงช่ือ ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ผูร้ับรองบันทึกการประชุม  

            ( นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ) 

                  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

 

 

 

 


