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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
งค ารบริ าร วนตาบลวังตะ ฆ
าภ

น งบัวระ ว จัง วัดชัยภมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 370,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาต บแทนผ้ปฏิบัติราช าร ัน ป็นประโยชนแ งค รป คร ง วน
ท้ งถิ่น
คาชีแจง
- พื่ จาย ป็นคาใช้จา่ยข ง า า มัครใน ารป้ ง ันและบรร ทา
าธารณภัย
และคาใช้จาย ื่นๆ พื่ ใ ้ได้มาซึ่งบริ ารที่มีความจา ป็นไปตาม
ระ บียบคณะ รรม ารป้ ง ันและบรร ทา าธารณภัยแ ง
ชาติ วาด้วยคาใช้จา่ยข ง า า มัครใน ารป้ ง ันและบรร ทา
าธารณภัย พ.ศ.2560 โดย ารปฏิบัติ น้าที่ ปพร. มีคา ั่ง
ใช้ จา ศนยฯ ใน ารป้ ง ันและบรร ทา าธารณภัย และใ ้ถื
ปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร
ดินทางไปราช ารข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ตังจายจา งินรายได้ ปรา ฏในด้านบริ ารชุมชนและ ังคม แผน
งานรั ษาความ งบภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษา
ความ งบภายใน

รวม

190,000 บาท

รวม

190,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

170,000 บาท

1.โครง ารป้ ง ันและแ ้ไขปัญ ายา พติด “ท้ งถิ่น ีขาวปล ดยา จานวน
พติด” ( านั ปลัดฯ)

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ

คาชีแจง
- พื่ ป็นคาใช้จาย ารป้ ง ันและแ ้ไขปัญ ายา พติดทังใน
วนที่ งค รป คร ง วนท้ งถิ่นดา นิน าร ง รื ุด นุนใ ้
นวยงานที่ ี่ยวข้ งรวมดา นิน ารในลั ษณะบรณา าร โดย
ฉพาะ ยางยิ่ง าร ร้างภมิคุ้ม ันยา พติดใน ด็ และ ยาวชน
น ถานศึ ษา ารจัด บรม จัด ิจ รรมรณรงค ารบาบัด
รั ษาฟนฟ โดยคานึงถึง ถานะทาง ารคลัง ภายในวง งินงบ
ประมาณที่ตังไว้ ใ ้ถื ปฏิบัติตาม
- นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนมา ที่ มท
0816.5/ ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
1463 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
- นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.6/ ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
- นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที่ 26 มิถุนายน 2562
- นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ ว 1123 ลงวันที่ 9 มษายน 2563
ตังจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานรั ษาความ งบภาย
ใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภายใน ปรา ฏ
ในแผนพัฒนาท้ งถิ่นข ง งค ารบริ าร วนตาบลวังตะ ฆ พ.ศ
.2561-2565 ยุทธศา ตรที่ 5 แนวทาง ารพัฒนาที่ 5.1
น้า 138 ราย ารที่ 6 ( ดคล้ ง ับยุทธศา ตรจัง วัดชัยภมิ
ที่ 4 และยุทธศา ตร ารพัฒนาข ง ปท.ใน ขตจัง วัดชัยภมิ
ที่ 1,2 )

น้า : 3/9
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2.โครง ารรณรงคลด ุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าลปใ ม ( านั
ปลัดฯ)
คาชีแจง
- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ารป้ ง ันและลด ุบัติ ตุ
ทางถนนในชวง ทศ าลปใ ม และมาตร ารใน ารรั ษาความ
ปล ดภัยนั ท ง ที่ยวและ ารตังงบประมาณ ป็นคาใช้จาย ี่ยว
ับ ารจัด ารจราจร คาใช้จายดัง ลาว ามารถถัว ฉลี่ย ันได้
ทุ ราย าร ภายในวง งินงบประมาณที่ตังไว้ โดยใ ้ถื ปฏิบัติ
ตาม
- นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด มท 0804.5
/ ว 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
- นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที่ 289 มิถุนายน 2562
- นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 มษายน 2563
ตังจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานรั ษาความ งบภาย
ใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภายใน ปรา ฏ
ในแผนพัฒนาท้ งถิ่นข ง งค ารบริ าร วนตาบลวังตะ ฆ พ.ศ
.2561-2565 ยุทธศา ตรที่ 5 แนวทาง ารพัฒนาที่ 5.1
น้า 137 ราย ารที่ 2 ( ดคล้ ง ับยุทธศา ตรจัง วัดชัยภมิ
ที่ 4 และยุทธศา ตร ารพัฒนาข ง ปท.ใน ขตจัง วัดชัยภมิ
ที่ 1,2 )

จานวน

50,000 บาท

วันที่พิมพ : 5/10/2563 11:01:55

3.โครง ารลด ุบัติ ตุทางถนนชวง ทศ าล ง รานต ( านั ปลัดฯ) จานวน
คาชีแจง
- พื่ จาย ป็นคาใช้จายใน ารดา นิน ารตังจุดศนย านวย าร
ป้ ง ันและลด ุบัติ ตุทางถนนในชวง ทศ าล ง รานต และ
มาตร ารใน ารรั ษาความปล ดภัยนั ท ง ที่ยวและ ารตังงบ
ประมาณ ป็นคาใช้จาย ี่ยว ับ ารจัด ารจราจร คาใช้จายดัง
ลาว ามารถถัว ฉลี่ย ันได้ทุ ราย าร ภายในวง งินงบประมาณ
ที่ตังไว้ โดยใ ้ถื ปฏิบัติตาม
- นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด มท 0804.5
/ ว 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
- นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวัน
ที่ 289 มิถุนายน 2562
- นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 มษายน 2563
ตังจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานรั ษาความ งบภาย
ใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษาความ งบภายใน ปรา ฏ
ในแผนพัฒนาท้ งถิ่นข ง งค ารบริ าร วนตาบลวังตะ ฆ พ.ศ
.2561-2565 ยุทธศา ตรที่ 5 แนวทาง ารพัฒนาที่ 5.1
น้า 137 ราย ารที่ 2 ( ดคล้ ง ับยุทธศา ตรจัง วัดชัยภมิ
ที่ 4 และยุทธศา ตร ารพัฒนาข ง ปท.ใน ขตจัง วัดชัยภมิ
ที่ 1,2 )

น้า : 4/9

50,000 บาท

น้า : 5/9
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4.คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร(งานป้ ง ันและบรร ทา
าธารณภัย)
คาชีแจง
- พื่ จาย ป็นคา บีย ลียง คาพา นะ และคาใช้จาย ื่น ๆ ที่ ี่ยว
ข้ ง และ ี่ยวข้ ง ับ ารดา นินงานตามภาร ิจ านาจ น้าที่
ข ง งค ารบริ าร วนตาบล ารป้ ง ันและลด ุบัติ ตุทาง
ถนนในชวง ทศ าลปใ ม ทศ าล ง รานต ตล ดจนคาใช้จาย
ตาง ๆ ที่ ามารถ บิ จายในประ ภทรายจายนี ใ ้ถื ปฏิบัติตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ตังจายจา งินรายได้ ปรา ฏ
ในแผนงานรั ษาความ งบภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร
รั ษาความ งบภายใน

จานวน

20,000 บาท

น้า : 6/9
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

180,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

180,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

180,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่ ง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
ื่นๆ
1.โครง ารฝ บรม ปพร. ( านั ปลัดฯ)
คาชีแจง
- พื่ ดา นิน ารตามภาร ิจ านาจ น้าที่ พื่ ดา นิน ารตาม
ภาร ิจ านาจ น้าที่ ซึ่ง ป็นคาใช้จายตามโครง ารฝ า า มัคร
ป้ ง ันฝ่ายพล รื น โดย ตรียมความพร้ มใน ารปฏิบัติ น้าที่
ข ง ปพร.โดยจาย ป็นคาพา นะ คาจัด ถานที่ คา
า าร คา ครื่ งดื่ม คา ครื่ ง ขียนแบบพิมพ คาจัดทา
าร คาจ้าง มาบริ าร ื่นๆ ตล ดจนคาใช้จาย ื่นๆ ที่จา
ป็น โดยใ ้ถื ปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา
ใช้จายใน ารฝ บรมและ าร ข้ารับ ารฝ บรมข ง จ้า น้าที่
ท้ งถิ่น พ.ศ.2557 และระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย
ิจ าร า า มัครป้ ง ันภัยฝ่ายพล รื น พ.ศ. 2553 ตังจายจา
งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานรั ษาความ งบภายใน งานป้ ง ัน
ฝ่ายพล รื นและระงับ ัคคีภัย ปรา ฏในแผนพัฒนาท้ งถิ่นข ง
งค ารบริ าร วนตาบลวังตะ ฆ พ.ศ.2561-2565 ยุทธศา ตร
ที่ 8 แนวทาง ารพัฒนาที่ 8.2 น้า 160 ราย ารที่ 1 ( ด
คล้ งยุทธศา ตรจัง วัดชัยภมิที่ 4 ยุทธศา ตรข ง ปท.ใน ขต
จัง วัดชัยภมิที่ 8)

น้า : 7/9
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2.โครง ารฝ บรมป้ ง ันไฟป่า “ชุดปฏิบัติ ารจิต า าภัยพิบัต”ิ จานวน
( านั ปลัดฯ)

60,000 บาท

คาชีแจง
- พื่ ดา นิน ารตามภาร ิจถายโ น ารควบคุมไฟป่า ตามภาร ิจ
านาจ น้าที่ ซึ่ง ป็นคาใช้จายตามโครง ารฝ ชุดปฏิบัติ ารจิต
า าภัยพิบัติประจา งค รป คร ง วนท้ งถิ่น า า มัคร
ป้ ง ันฝ่ายพล รื น โดย ตรียมความพร้ มใน ารปฏิบัติ น้าที่
ข งจิต า าภัยพิบัติ โดยจาย ป็นคาพา นะ คาจัด ถานที่ คา
า าร คา ครื่ งดื่ม คา ครื่ ง ขียนแบบพิมพ คาจัดทา
าร คาจ้าง มาบริ าร ื่นๆ ตล ดจนคาใช้จาย ื่นๆ ที่จา
ป็น คาใช้จายดัง ลาว ามารถถัว ฉลี่ย ันได้ทุ ราย าร ภายใน
วง งินงบประมาณที่ตังไว้ โดยใ ้ถื ปฏิบัติตาม นัง ื
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝ บรมและ
าร ข้ารับ ารฝ บรมข ง จ้า น้าที่ท้ งถิ่น พ.ศ.2557
- นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
- นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ิจ าร า า มัครป้ ง ันภัย
ฝ่ายพล รื น พ.ศ. 2553
- นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 ุมภาพันธ 2563
ตังจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานรั ษาความ งบภาย
ใน งานป้ ง ันฝ่ายพล รื นและระงับ ัคคีภัย ปรา ฏในแผน
พัฒนาท้ งถิ่นข ง งค ารบริ าร วนตาบลวังตะ ฆ พ.ศ.25612565 ยุทธศา ตรที่ 8 แนวทาง ารพัฒนาที่ 8.2 น้า 153
ราย ารที่ 2 ( ดคล้ งยุทธศา ตรจัง วัดชัยภมิที่ 4
ยุทธศา ตรข ง ปท.ใน ขตจัง วัดชัยภมิที่ 8 )
3.โครง ารแ ้ไขปัญ าภัยแล้งและบรร ทาความ ดื ดร้ นข ง
ประชาชน ( านั ปลัดฯ)
คาชีแจง
- พื่ จายแ ้ไขปัญ าความ ดื ดร้ นและพัฒนาคุณภาพชีวิตข ง
ประชาชน รื รณีฉุ ฉิน พื่ บรร ทาความ ดื ดร้ นข ง
ประชาชน ป็น วนรวมได้ ชน ารแ ้ปัญ าภัยแล้งและ ุท ภัย

จานวน

100,000 บาท
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ยาง รงดวน าร ร้างงาน ร้าง าชีพใ ้ ับประชาชนที่ได้รับผล
ระทบจา ภัยแล้งและ ุท ภัย ารป้ ง ันและลดความ ี่ยง
จา ภัยแล้งที่ ป็นภัยซาซา โดยจาย ป็นคาจัดซื วั ดุ ชื
พลิง คา ครื่ งดื่ม คาจ้าง มาบริ าร ื่นๆ ตล ดจนคาใช้จาย
ที่จา ป็น ซึ่งคาใช้จายดัง ลาว ามารถถัว ฉลี่ย ันได้
ทุ ราย าร ภายในวง งินงบประมาณที่ตังไว้ โดยใ ้ถื ปฏิบัติ
ตาม นัง ื
รื รณีที่มีความจา ป็นต้ งจายน นื จา ที่งบประมาณตัง
จายๆ ไว้ รื รณีที่มี นัง ื ั่ง ารใ ้ บิ จา งินประ ภท
นี โดยใ ้ถื ปฏิบัติตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่ ชวย ลื
ประชาชนตาม านาจ น้าที่ข ง งค รป ค รง วนท้ งถิ่น พ.ศ
.2560 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 มษายน 2563
- นัง ื ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559
- นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
ลงวันที่ 8 ุมภาพันธ 2560
- นัง ื ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.7/ว 6768
ลงวันที่ 29 พฤศจิ ายน 2560
- นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
- นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 4967 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 5141 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562
- นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 1022
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
- นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.4/ว 1656 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
- นัง ื รม ง ริม ารป คร งท้ งถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0820.3/ว 4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
ตังจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานรั ษาความ งบภาย
ใน งานป้ ง ันฝ่ายพล รื นและระงับ ัคคีภัย ปรา ฏในแผน
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พัฒนาท้ งถิ่นข ง งค ารบริ าร วนตาบลวังตะ ฆ พ.ศ.25612565 ยุทธศา ตรที่ 4 แนวทาง ารพัฒนาที่ 4.2 น้า 135
ราย ารที่ 4 ( ดคล้ งยุทธศา ตรจัง วัดชัยภมิที่ 1
ยุทธศา ตรข ง ปท.ใน ขตจัง วัดชัยภมิที่ 7 )
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