
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ

อําเภอ หนองบัวระเหว   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 370,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 190,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นคาใช้จา่ยของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 และคาใช้จายอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการที่มีความจําเป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ  วาด้วยคาใช้จา่ยของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2560  โดยการปฏิบัติหน้าที่ อปพร. มีคําสั่ง
ใช้ จากศูนยฯ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555
 (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2558  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม แผน
งานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “ท้องถิ่นสีขาวปลอดยา
เสพติด” (สํานักปลัดฯ)

จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อเป็นคาใช้จายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งใน
สวนที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการเองหรืออุดหนุนให้
หนวยงานที่เกี่ยวข้องรวมดําเนินการในลักษณะบูรณาการ โดย
เฉพาะอยางยิ่ง  การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา การจัดอบรม  จัดกิจกรรมรณรงค  การบําบัด
รักษาฟนฟู  โดยคํานึงถึงสถานะทางการคลัง  ภายในวงเงินงบ
ประมาณที่ตั้งไว้  ให้ถือปฏิบัติตาม
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท
  0816.5/ ว 2726 ลงวันที่  4 ธันวาคม 2560  
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่  มท 0810.6/ว
 1463  ลงวันที่  18  ตุลาคม  2561  
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0810.6/ ว 3334 ลงวันที่  18 ตุลาคม 2561  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที่  26 มิถุนายน 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่  มท
  0810.4/ ว 1123 ลงวันที่  9 เมษายน 2563  
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ
.2561-2565  ยุทธศาสตรที่  5  แนวทางการพัฒนาที่  5.1
 หน้า  138  รายการที่ 6  (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ
ที่  4  และยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ที่ 1,2 )
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2.โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม (สํานัก
ปลัดฯ)

จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลปใหม และมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยนักทองเที่ยวและการตั้งงบประมาณเป็นคาใช้จายเกี่ยว
กับการจัดการจราจร  คาใช้จายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้   โดยให้ถือปฏิบัติ
ตาม
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  มท 0804.5
/ ว 1634 ลงวันที่  22 กันยายน  2557  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
 0810.4/ว 4202  ลงวันที่  25 ธันวาคม  2561   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่  มท 0808.2/ว 3892  ลงวัน
ที่  289  มิถุนายน  2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่  9  เมษายน  2563 
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ
.2561-2565  ยุทธศาสตรที่  5  แนวทางการพัฒนาที่  5.1
 หน้า  137  รายการที่ 2  (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ
ที่  4  และยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ที่ 1,2 )
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3.โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต (สํานักปลัดฯ) จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการตั้งจุดศูนยอํานวยการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต และ
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยวและการตั้งงบ
ประมาณเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดการจราจร  คาใช้จายดัง
กลาวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณ
ที่ตั้งไว้   โดยให้ถือปฏิบัติตาม
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  มท 0804.5
/ ว 1634 ลงวันที่  22 กันยายน  2557  
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
 0810.4/ว 4202  ลงวันที่  25 ธันวาคม  2561   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่  มท 0808.2/ว 3892  ลงวัน
ที่  289  มิถุนายน  2562
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่  9  เมษายน  2563 
ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ
.2561-2565  ยุทธศาสตรที่  5  แนวทางการพัฒนาที่  5.1
 หน้า  137  รายการที่ 2  (สอดคล้องกับยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ
ที่  4  และยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ที่ 1,2 )
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4.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ(งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย)

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง
-เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง  และเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหน้าที่
ขององคการบริหารสวนตําบล  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลปใหม  เทศกาลสงกรานต  ตลอดจนคาใช้จาย
ตาง ๆ ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้   ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555 (ฉบับที่  2
)  พ.ศ.2558  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน    
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการฝกอบรม อปพร. (สํานักปลัดฯ) จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อดําเนินการตามภารกิจอํานาจหน้าที่  เพื่อดําเนินการตาม
ภารกิจอํานาจหน้าที่  ซึ่งเป็นคาใช้จายตามโครงการฝกอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน  โดยเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ของ  อปพร.โดยจายเป็นคาพาหนะ  คาจัดสถานที่  คา
อาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาเครื่องเขียนแบบพิมพ  คาจัดทํา
เอกสาร คาจ้างเหมาบริการ อื่นๆ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ  ที่จํา
เป็น  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคา
ใช้จายในการฝกอบรมและการเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553  ตั้งจายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกัน
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตร
ที่  8   แนวทางการพัฒนาที่  8.2 หน้า  160  รายการที่  1 (สอด
คล้องยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 4 ยุทธศาสตรของ อปท.ในเขต
จังหวัดชัยภูมิที่ 8)
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2.โครงการฝกอบรมป้องกันไฟป่า “ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัต”ิ  
(สํานักปลัดฯ)

จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อดําเนินการตามภารกิจถายโอนการควบคุมไฟป่า ตามภารกิจ
อํานาจหน้าที่  ซึ่งเป็นคาใช้จายตามโครงการฝกชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  อาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน  โดยเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ของจิตอาสาภัยพิบัติ โดยจายเป็นคาพาหนะ  คาจัดสถานที่  คา
อาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาเครื่องเขียนแบบพิมพ  คาจัดทํา
เอกสาร คาจ้างเหมาบริการ อื่นๆ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ  ที่จํา
เป็น  คาใช้จายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ  ภายใน
วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้   โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝกอบรมและ
การเข้ารับการฝกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0229/ว 7367  ลง
วันที่ 4  ธันวาคม  2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 5329  ลงวันที่ 26
 ธันวาคม  2562 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553  
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ  2563  
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน  งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-
2565  ยุทธศาสตรที่  8 แนวทางการพัฒนาที่  8.2 หน้า  153
  รายการที่  2  (สอดคล้องยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่  4
 ยุทธศาสตรของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8 )

3.โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน (สํานักปลัดฯ)

จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมได้  เชน  การแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
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อยางเรงดวน  การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผล
กระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย  การป้องกันและลดความเสี่ยง
จากภัยแล้งที่เป็นภัยซ้ําซาก โดยจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อ
เพลิง  คาเครื่องดื่ม  คาจ้างเหมาบริการ อื่นๆ  ตลอดจนคาใช้จาย
ที่จําเป็น  ซึ่งคาใช้จายดังกลาวสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
ทุกรายการ  ภายในวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้   โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ 
หรือกรณีที่มีความจําเป็นต้องจายนอกเหนือจากที่งบประมาณตั้ง
จายๆ ไว้  หรือกรณีที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกจากเงินประเภท
นี้   โดยให้ถือปฏิบัติตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกคอรงสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.2/ว 3215  ลงวันที่  6
 มิถุนายน  2559  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 0684
  ลงวันที่  8 กุมภาพันธ  2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่  มท 0810.7/ว 6768
  ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.5/ว 4014 ลงวันที่  12 ธันวาคม 2561 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.4/ว 4967 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.4/ว 5141 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.4/ว 1022
 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0810.4/ว 1656 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0820.3/ว 4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน  งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ปรากฏในแผน
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พัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-
2565  ยุทธศาสตรที่  4 แนวทางการพัฒนาที่  4.2 หน้า  135
  รายการที่  4  (สอดคล้องยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่  1
 ยุทธศาสตรของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 7 )
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