
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ

อําเภอ หนองบัวระเหว   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,787,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,537,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,153,000 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,153,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 752,160 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานประจําป  ตั้งไว  2   อัตรา 
1.ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม (ผอ.ตน) ตั้งไว  396,000 บาท
2.นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ    ตั้งไว    356,160   บาท
ทั้งนี้ใหจายตามกําลังการเลื่อนขั้น  เงินเดือน เลื่อนระดับของ
พนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห * ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล (แกไขเพิ่มเติม ฉบับ 42 ) พ.ศ. 2559 วันที่  26
 กุมภาพันธ  2559  โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2558
 เปนตนไป
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

คําชี้แจง   เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม (ผูอํานวยการระดับตน)ของพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง ตั้งไว 12 เดือนๆ
ละ 3,500 บาท เปนเงิน 42,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห * ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององคการบริหาร
สวนตําบล(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 43 ) พ.ศ. 2559วัน
ที่  4  พฤษภาคม 2559 หนังสือ สถจ.ที่ ชย 0023.2 / 5369 ลง
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 318,840 บาท

คําชี้แจง   เพื่อจายเปนคาจางของพนักงานจางที่ปฏิบัติหนาที่ใน
กองสวัสดิการสังคม พนักงานจางภารกิจ  2 อัตรา
1.ผช.จพง.ธุรการ  1  อัตรา  ตั้งไว  159,420  บาท
2.ผช.จพง.พัฒนาชุมชน  1  อัตรา ตั้งไว 159,420  บาท
ตามแผนอัตรากําลังสามป พ.ศ.2563-2565 ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห * ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจาง  (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ) พ.ศ
. 2558  วันที่  29  กันยายน พ.ศ. 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจ ที่ปฏิบัติหนาที่ในกองสวัสดิการสังคม  ตั้งไว  2  อัตรา ดัง
นี้
1.ผช.จพง.ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา   ตั้งไว  18,760 บาท
2.ผช.จพง.พัฒนาชุมชน จํานวน 1  อัตรา ตั้งไว  21,420 บาท 
ตามแผนอัตรากําลังสามป พ.ศ.2563-2565ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
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งบดําเนินงาน รวม 358,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทน ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ , ผูตรวจรายงาน
และประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการ
ของพนักงานผูขอรับการประเมิน, คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จาง  คณะกรรมการตรวจการจาง , คณะกรรมการสอบสวน,และ
คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ใหแก พนักงาน  พนักงานจางที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห 

คาเชาบาน จํานวน 18,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับขาราชการสวนทองถิ่น  ซึ่ง
มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) โดยกําหนดคา
เชาบานของขาราชการใหเหมาะสมและสอดคลองกับประเภท
ตําแหนงและระดับตําแหนงของขาราชการทองถิ่น ลงวัน
ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏใน ดาน
บริการชุมชนและสังคมแผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงาน
สวนตําบลสังกัดกองสวัสดิการสังคม  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏ
ใน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.คาใชจายเดินทางไปราชการการ (กองสวัสดิการฯ) จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจง   เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลหรือพนักงาน
จาง  รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลให
ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจาย
เปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน  ฝึก
อบรม สัมมนา ประชุมตางๆ  และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล ตลอดจนคาใชจายตางๆ ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้  ใหปฏิบัติตามที่ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจา
หนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่1) พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559  (ตั้งจายไมเกินรอยละ 3 ของรายไดรวมเงินอุด
หนุนทั่วไปของปงบประมาณ 2560 หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2 /ว 3446  ลว. 19 ต.ค. 2548) ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 

2.กอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ (กองสวัสดิการฯ) จํานวน 70,000 บาท

ชี้แจง  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดบริการสาธารณะหรือปรับ
ปรุงหองน้ําสุขาสาธารณะในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ  จัดทําและปรับปรุงสัญลักษณที่
จอดรถ  หองน้ํา ทางลาด ทางชัน หองน้ําสาธารณะฯลฯ สําหรับผู
พิการ  ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสใหไดรับการอํานวยความ
สะดวกในการติดตอราชการ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏใน
ดานการบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ
.2561 – 2565 ยุทธศาสตรที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 แผน
งานสังคมสงเคราะห  หนา 141 รายการที่ 7  (สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 4 และยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท
.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนคาประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
สํานักงาน  และรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสิน  ที่อยูในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการ
สังคม เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  ตั้งจายจากเงินราย
ได  ปรากฏในดานการบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

1. วัสดุคงทน  ตั้งไว    10,000  บาท
คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิงของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมี อายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงาน ไดดังเดิมหรือ
ซอมแซมแลวไมคุมคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ที่เย็บ
กระดาษขนาดเล็ก  ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร แปรงลบกระดาน
ดํา ตรายาง ที่ถูพื้นฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 
 2. วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว   30,000  บาท
คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมี อายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา เชน
กระดาษ หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว  ลวดเย็บกระดาษ สมุด  ซองเอกสาร  ตลับหมึก น้ําดื่ม
สําหรับประชาชน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห * ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2 / ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ หนา 1 *
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

1.วัสดุสิ้นเปลือง ตั้งไว จํานวน  30,000 บาท
คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช
งานแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไป ในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพคอมพิวเตอร  ตลับ
ผลหมึก สําหรับเครื่องพิมพ  สายเคเบิล ฯลฯ
2.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  ตั้งไว จํานวน  10,000 บาท
คําชี้แจง   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบ
หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืน
สภาพดังเดิมที่มี ลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม เชน
วัสดุอุปกรณประกอบ และอะไหล หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดนร ซีดีรอม ไดรฟ แผนชิป  แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป  เมาท เครื่องกระจาย
สัญญาณ ฯลฯและวัสดุอื่นๆที่สามารถเบิกจายในรายจาย ประเภท
นี้ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห * ตาม
หนังสือดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ หนา 7

ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใชในงานราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน  คาใช
จายอื่นๆที่สามารถเบิกจายในรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห      
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบการเงินการคลังภาครัฐและคาใชจายอื่นๆที่เกิดจากสังคม
สงเคราะห ผูสูงอายุ ผูพิการผูดอยโอกาส ขององคการบริหารสวน
ตําบล ที่สามารถเบิกจายในรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ไดปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคม
สงเคราะห    

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชอินเตอรเน็ต รวม
ถึงอินเตอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เขน คาบริการ เคเบิ้ล คา
เชา ชองสัญญาณดาวเทียม  เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสังคม
สงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

งบลงทุน รวม 26,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

1.ตูเก็บเอกสาร (กองสวัสดิการฯ) ป 2564 จํานวน 11,000 บาท

คําชี้แจง  เพื่อจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ
ประตู  2  บาน จํานวน 2 ตู ๆละ 5,500 บาท เพื่อใชในกอง
สวัสดิการสังคม ซึ่งเปนสิ่งของที่จัดเปนครุภัณฑโดยสภาพมี
ลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานยืนนานเมื่อชํารุดเสียหาย
และสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม และครุภัณฑดังกลาว
เปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2561 แตมีความจําเปนตอง
ใชในสวนราชการ ซึ่งสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด  โดย
จะดําเนินการดวยความประหยัด จึงขอจัดหาครุภัณฑนอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.วัง
ตะเฆ  พ.ศ.2561-2565 ตามบัญชีครุภัณฑ ผ
.03  หนา 173 รายการที่ 4
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2.เกาอี่สํานักงาน  (กองสวัดิการฯ) จํานวน 7,500 บาท

คําชี้แจง
เพื่อจัดซื้อเกาอี้สํานักงานมีพนักพิง จํานวน  3 ตัวๆ ละ 2,500
  บาท  เพื่อใชภายในสํานักงานกองคลัง ซึ่งเปนสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานยืนนาน ไม
สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และ
ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตมีความจําเปนในการใชเพื่อปฏิบัติ
งานราชการกองคลัง  โดยสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด
และจะดําเนินการดวยความประหยัด  จึงขอจัดหานอกบัญชี
ครุภัณฑ  และจะปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22  มิถุนายน  2552  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
สังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.วังตะเฆ  (เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561-2565 ตามบัญชีครุภัณฑ ผ.03  หนา 28
  รายการที่ 9
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3.โตะทํางาน (กองสวัสดิการฯ) จํานวน 7,500 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจัดซื้อโตะสํานักงาน จํานวน  3 โตะ ๆ ละ 2,500  บาท  เพื่อ
ใชภายในสํานักงานกองคลัง ซึ่งเปนสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานยืนนาน ไมสิ้น
เปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และ
ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑแตมีความจําเปนในการใชเพื่อปฏิบัติ
งานราชการกองคลัง  โดยสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด
และจะดําเนินการดวยความประหยัด  จึงขอจัดหานอกบัญชี
ครุภัณฑ  และจะปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22  มิถุนายน  2552  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงาน
สังคมสงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.วังตะเฆ  (เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561-2565 ตามบัญชีครุภัณฑ ผ.03  หนา 28
  รายการที่ 10
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการสรางชุมชนเกื้อกูลเพิ่มพูนน้ําใจสรางวิถีไทยสามัคคี (กอง
สวัสดิการฯ)

จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อดําเนินงานกิจกรรมจัดฝึกอบรม  ประชุม  ชี้แจงทําความเขา
ใจเพื่อสรางทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกันอยาง
สมานฉันท  โดยเนนการมีสวนรวมของคนในชุมชนจัดกิจกรรมลง
แขก  ลงคลอง  คัดแยกขยะ  ถนนสวย หนาบานนามองและครัว
ชุมชน   โดยใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557 และที่แกไขเพิ่มเติม  โดยงบประมาณการ
ดําเนินงานโครงการดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยกันได
ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว ตั้งจายจากเงินราย
ไดปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคม
สงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ
.2561-2565 ยุทธศาสตรที่  7  แนวทางการพัฒนาที่  7.1
  หนา 154 ขอ 7 (สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 7
 และยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 3)
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2.จัดงานกิจกรรมวันสตรีสากล (สวัสดิการสังคมฯ) จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อดําเนินงานสงเสริมการดําเนินงานโครงการกิจกรรม  ดานการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว ไดแก การสงเสริมภาวะผูนําแกสตรีใน
ชุมชน  และพัฒนาสตรีในดานตางๆ การใหความรูเพื่อการพัฒนา
ครอบครัวแกประชาชนในพื้นที่  การเสริมสรางพัฒนาสัมพันธภาพ
ที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว การป้องกันและแกไขปัญหา
ครอบครัว การสงเสริมการจัดตั้งศูนยใหการชวยเหลือสําหรับ
นโยบายที่เนนหนักและมุงสัมฤทธิ์  ไดแก  การสรางความเขมแข็ง
ของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว  และการ
ป้องกันและแกไขปัญหาการมี เพศสัมพันธกอนวัยอันควร  การตั้ง
ครรภในวัยรุน  โดยใหปฏิบัติตาม
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายเพื่อการชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2560 และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2559 
โดยงบประมาณการดําเนินงานโครงการดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ย
กันไดทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคม
สงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ
.2561-2565 ยุทธศาสตรที่  5  แนวทางการพัฒนาที่  5.1
  หนา 151 ขอ 2 (สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 4
 และยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1)

3.โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน (กอง
สวัสดิการฯ)

จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อดําเนินงานสงเสริมการดําเนินงานโครงการกิจกรรมดานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  ผูดอยโอกาสและครบครัวผูมีรายได
นอย  การสังคมสงเคราะห  สงเคราะหผูยากไร  การสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ  และผูดอย
โอกาส  การใหทุนการศึกษาเพื่อชวยเหลือนักเรียน  นัก
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ศึกษา  รวมทั้งการบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน  เพื่อใหประชาชน มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิต
และสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน โดยใหปฏิบัติตาม
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายเพื่อการชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2560 และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการสังเคราะห
ผูป่วยที่ยากไรขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2560
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายเกี่ยวกับทุนการ
ศึกษาสําหรับนักศึกษา  และการใหความชวยเหลือนักเรียนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0810.7/ว 67689
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม  2561 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7508
 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0935 ลงวันที่ 11
 กุมภาพันธ 2562 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท 0810.7/ว1687
 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว 3526
 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
 โดยงบประมาณการดําเนินงานโครงการดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ย
กันไดทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคม
สงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ
.2561-2565 ยุทธศาสตรที่  5  แนวทางการพัฒนาที่  5.1
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  หนา 142 ขอ 2 (สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 4
 และยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 1)

4.โครงการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุตําบลวังตะเฆ (กอง
สวัสดิการฯ)

จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง 
- เพื่อดําเนินงานสงเสริมการดําเนินงานโครงการกิจกรรมดานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  ผูสูงอายุการสังคมสงเคราะห  สงเคราะหผู
ยากไร  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูง
อายุ  รวมทั้งการบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของ  เพื่อให
มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยาง
ยั่งยืน โดยงบประมาณการดําเนินงานโครงการดังกลาวสามารถถัว
เฉลี่ยกันไดทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว ใหปฏิบัติ
ตาม
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายเพื่อการชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ.2560 และแกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการสังเคราะห
ผูป่วยที่ยากไรขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2560
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายเกี่ยวกับทุนการ
ศึกษาสําหรับนักศึกษา  และการใหความชวยเหลือนักเรียนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0810.7/ว 67689
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม  2561 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 0935 ลงวันที่ 11
 กุมภาพันธ 2562 
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-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่  มท 0810.7/ว1687
 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว 3526
 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะหปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่  2  แนวทางการ
พัฒนาที่  2.2  หนา 28 ขอ 3 (สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
ชัยภูมิที่ 4 และยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด
ชัยภูมิที่ 2)
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