
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่                                                                                                                     

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ 

วัน พุธ ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐น. 

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 อนันต์       บรรเทากุล   

๕ นายสวน        บุญทัน สมาชิก อบต.หมู่๒ - ลา 

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 - ลา 

๑๒ นาย ก าจร       โกฏิหอม สมาชิก อบต.หมู่๕ ก าจร       โกฏิหอม  

๑๓ นาย จรัส         ศริิรวง สมาชิก อบต.หมู่๖ จรัส         ศริิรวง   

๑๔ นาง ประจวบ     ภริมย์ภักดิ์ สมาชิก อบต.หมู่๗ - ลา 

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 - ลา 

๒๒ นาย จ าปี         ไชยา สมาชิก อบต.หมู่๑๑ - ลา 

๒๓ นาง กาวอน      ค ามะขุย สมาชิก อบต.หมู่๑๒ - ลา 

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 - ลา 

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 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นาย สุรเดช นอ้ยน้ าเที่ยง รองนายก อบต.วังตะเฆ ่ สุรเดช น้อยน้ าเที่ยง  

๒ นาย จตุพล เลิศพุดซา ผช.ผญบ.หมู่ ๖ จตุพล เลิศพุดซา  

๓ นาย บัวขาว โคมชัยภูมิ เลขานายก อบต.วังตะเฆ ่ บัวขาว โคมชัยภูมิ  

๔ นาง ปิณฑติา สรภูมิ หัวหนา้ส านักปลัดฯ ปิณฑติา สรภูมิ  

๕ นาย คมสัน โขดสันเทียะ ก านัน คมสัน โขดสันเทียะ  

๖ นาย จตุพงศ์ อุเทนสุด ผรส.หมู่ ๒ จตุพงศ์ อุเทนสุด  

๗ นาย ประภาส ยวงทอง ผอ.รพสต.ท่าโป่ง ประภาส ยวงทอง  

๘ นาย เจริญ ผลสุข หนว่ยชย.๖ วังตะเฆ่ เจริญ ผลสุข  

๙ นางสาวจิรวัชรธมล สุรีย์ ผูช่้วยนักวิเคราะห์-

นโยบายและแผน 

จริวัชรธมล สุรยี์  

เปิดประชุม ๑๐.๐๐น. 

 

 

/-ระเบียบวาระ... 

 



~๓~ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

            ๑.๑ นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า 

ประชุมสภาครั้งนี้เป็นการประชุมสภาครั้งสุดท้าย ก่อนหมดวาระของสมาชิกสภาฯ อบต. วังตะเฆ่ ซึ่งจะหมด

วาระในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขึ้น ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความ

ร่วมประชุมสภาฯ และกล่าวเปิดประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ 

 ๑.๒ นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ แจ้งเรื่องการแพร่ระบาดเชื่อไวรัสโคโรน่า โควิด-๑๙ ซึ่ง

ก าลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี ้ซึ่งจังหวัดชัยภูมิติดเชือ้แล้วจ านวน ๓ ราย และรายที่ ๓ มี Timeline ว่าเดินทางมา

พักที่ในอ าเภอหนองบัวระเหว และผา่นต าบลวังตะเฆ่ จงึขอให้เฝ้าระวังและคัดความเสี่ยงด้วย 

 ๑.๓ นางเตอืนใจ บ ารุง เลขานุการสภาฯ แจ้งวันนีม้ีสมาชิก ลาประชุม จ านวน  ๘ ท่าน ดังนี้  

  ๑. นาย สวน บุญทัน สอบต.หมู่ ๒ ติดภาระกิจ 

  ๒. นาย ประสาท อาภรณแ์ก้ว สอบต.หมู่ ๕ ติดภาระกิจ 

  ๓. นาย ประจวบภิรมย์ภักดิ์ สอบต.หมู่ ๗ ติดภาระกิจ 

  ๔. นาย มนตร ีจันค าวงศ ์ สอบต.หมู่ ๗ ติดภาระกิจ 

  ๕. นาง ประทิน ใจเอื้อ สอบต.หมู่ ๑๑ ติดภาระกิจ 

  ๖. นาย จ าปี ไชยนา สอบต.หมู่ ๑๑ ติดภาระกิจ 

  ๗. นาง กาวอน ค ามะขุย สอบต.หมู่ ๑๒ ติดภาระกิจ 

  ๘. นาง สุพัตตรา พรมพาน สอบต.หมู่ ๑๖ ติดภาระกิจ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 -มติที่/๒ประชุม ที่ประชุมมีมติรองรับรายงานการประชุม สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

 

/๒.๒ รายงาน... 



~๔~ 

 ๒.๒ รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 -มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรองรับรายงานการประชุม สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

ระเบียบวาระที่ ๓ หัวหน้าส่วนราชาการ ผู้น าชุมชน รายงานผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ตลอดจน

รายงานปัญหาและอุปสรรค์ ในการปฏิบัติงานต่อสภาฯ อบต.วังตะเฆ่  

 -นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ เชญิหัวหน้าส่วนรายงานครับ 

 -นาย ประภาส ยวงทอง ผอ.รพสต.ท่าโป่ง ผมขอฝากเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง แยกร้านค้าบริเวณรี

สอร์ทปณวัตร หนา้ รพสต.และแยกไปน้ าตกไทรทองด้วย เพราะมีความเสี่ยงและเกิดอุบัติเหบ่อยครั้ง 

 -นาย เจรญิ ผลสุข ตัวแทน ชย ๖. ฝากเรื่องการก าจัดขยะมูลฝอยและท าบ่อขยะ และขุดเพียงบ่อเดียว

เพื่อสะดวกและง่ายในการดูแลรักษา และเป็นระเบียบ 

 -นาย คมสัน โขดสันเทียะ ก านันต าบลวังตะเฆ่ ผมขอฝากเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาของต าบล ขอให้

ท าครอบคลุมด้าน ทุกยุทธศาสตร์ด้วย เพื่อให้ทุกโครงการน าไปพัฒนาและน าไปขอรับงบประมาณจาก

หน่วยงานอื่น ทราบว่าท่านสมาชิก, ก าลังจะหมดวาระรวมทั้งผู้บริหาร ผมขอฝากเรื่องนี้ด้วย ส่วนผมด ารง

ต าแหน่งผูใ้หญ่บ้านมา ๒๐ ปี และจะหมดวาระครบรอบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ นีค้รับ  

 -นาย จตุพล เลิศพุดซา ผช.ผญบ.หมู ่๖ บ้านหัวสะพาน ผมขอฝากเรื่องการเกิดภัยพิบัติ วาตะภัย จาก

พายุฤดูร้อนที่ผ่านมา ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาเร่งด้วย และให้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือให้ราษฎรได้ทราบ

ด้วย เพราะชาวบ้านไม่ทราบรายละเอียด 

 -นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ ขอให้ผู้บริหารช้ีแจงเชิญครับ 

 -นาย สุรเดช น้อยน้ าเที่ยง รองนายก อบต.กล่าว เรื่องที่ ผอ.รพสต.ท่าโป่ง เสนอมายังผู้บริหารได้ท า

การออกส ารวจแล้วอยู่ระหว่างการจัดท ารายละเอียด การจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยนั้น 

ผูบ้ริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ติดตรงที่สถานที่เพราะที่ดินของต าบลวังตะเฆ่ เป็น สปก ๔-๐๑ และเป็นเขตป่าไม้ 

ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาวาตภัยที่เกิดขึน้เนื่องจากพายุฤดูร้อนที่ผา่นมานั้น ฝ่าย

บริหารได้เร่งช่วยเหลือเต็มที่ แตก่็เป็นไปตามระเบียบการจัดซือ้จัดจา้งซึ้งอาจจะล่าช้า ก็ต้องขออภัยด้วย  

 

/ระเบียบวาระ... 



~๕~ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

๔.๑ เรื่องรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๔ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๓๐ (๕) ก าหนดใหผู้้บริหารท้องถิ่น

เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลแผนพัฒนาให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ

โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

                                                น าเสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

  -นาย สุรเดช นอ้ยน้ าเที่ยง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ (ปฏิบัติหน้าที่แทนนายก อบต.) 

ผมขอให้เจ้าหนา้ที่ผู้ช่วยนักวิเคราะหน์โยบายและแผน เป็นผู้ช้ีแจ้งครับ 

 -นางสาว จริวัชรธมล สุรีย์ ผูช่้วยนักวิเคราะหน์โยบายและแผน ชีแ้จงดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  ว่าด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เพื่อให้การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ให้ถูกต้องตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ จึงได้ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้นเพื่อ

รายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบและเสนอต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป 

  ส่วนรายละเอียดในการด าเนินโครงการที่ผู้บริหาร อบต.วังตะเฆ่ได้ประกาศ ใช้ข้อญัตติ

งบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ จ านวน ๑๑๔ โครงการเป็นงบประมาณในการด าเนินงาน จ านวน  

๑๑,๑๐๗,๙๙๐- บาท 

  องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ ตามข้อญัตติ

งบประมาณโดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญากับผู้รับจ้างแล้วจ านวน ๒๘ โครงการ จ านวนเงิน 

๓,๓๕๔,๑๐๐- บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วจ านวน ๒๖ โครงการเป็นจ านวนเงิน ๒,๔๙๖,๓๓๘- 

บาท  ซึ้งรายละเอียดต่างๆอยู่ในเอกสารแบบติดตามประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งได้ส่งให้กับท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว จึงขอให้สมาชิกฯ อ่านและพิจารณาตาม

เอกสารดังกล่าว 

  -นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯถามที่ประชุมตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงไปแล้วนั้นมีท่านสมาชิกฯ

ท่านใดสงสัยหรอืซักถามหรอืไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ                                                       /-นางศรีทอง... 



~๖~ 

  -นาง ศรีทอง แสนทวีสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๘ ถามว่าข้อ ๑๑๐ กับ ข้อ ๑๑๓ เป็นโครงการที่ซ้ าซ้อน

กันไปหรอืไม่ 

  -นาง ปิณฑติา สรภูม ิหัวหน้าส านักปลัด ใช่คะ่ ขอ้ ๑๑๐ และข้อ ๑๑๓ เป็นโครงการเดียวกัน เจ้าหนา้ที่

พิมพ์ซ้ าซ้อนแต่ได้ขอสภาฯ โอนลด มาตั้งจา่ยรายการใหม่แล้วได้ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว 

  -นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯถาม มีท่านใดจะอภิปรายหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี

ผมจะขอมต ิ

   -มตทิี่ประชุม 

     เห็นชอบ ๑๙ เสียง 

     ไม่เห็นชอบ - เสียง 

     งดออกเสียง - เสียง 

๔.๒ ขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลวังตะเฆ่ เพื่อโอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณร่ายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  โดยมีรายละเอียด

ดังนี้  

๑.ขอโอนลด รวมเป็นเงนิ ๙๐,๐๐๐ บาท 

       ๑.๑ กองคลัง โอนลด เป็นเงนิ ๙๐,๐๐๐ บาท 

แผนงานบริหารทั่วไป จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท 

(๑)แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) เงินเดือน

พนักงาน งบประมาณตั้งไว้ ๑,๗๐๑,๘๑๙.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน ๖๓๓,๖๕๔.-บาท ขอ

โอนลดงบประมาณในครั้งนี้ ๙๐,๐๐๐.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนในครั้งนี้ ๕๔๓,๖๕๔.-บาท ตั้งจ่าย

จากเงนิรายได้หน้า ๑๔๒ 

เสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

/-นาย ชลณฤทธิ์... 



~๗~ 

 -นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯถาม มีท่านใดจะอภปิรายหรอืเห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ถ้าไม่มี

ผมจะขอมต ิ

   -มตทิี่ประชุม 

     เห็นชอบ ๑๙ เสียง 

     ไม่เห็นชอบ - เสียง 

     งดออกเสียง - เสียง 

๒.ขอโอนตั้งรายการใหม่ รวมเป็นเงนิ ๙๐,๐๐๐ บาท 

               ๒.๑ ส านักงานปลัด ตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงนิ ๙๐,๐๐๐ บาท 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท 

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนงบเงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังตะเฆ่ หมู่ ๑ ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังตะเฆ่ หมู่ ๑ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด (ด่าน

ชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) เพื่อป้องกันและลดความ

สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียอาจจะเกิดขึ้นในช่วงควบคุมเข้มข้น 

และเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันโรคและระงับ

โรคติดต่อ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

 

 

/-ระเบียบกระ... 

 



~๘~ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ 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 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนงบเงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังกะทะ หมู่ ๒ ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังกะทะ หมู่ ๒ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด (ด่าน

ชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) เพื่อป้องกันและลดความ

สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียอาจจะเกิดขึ้นในช่วงควบคุมเข้มข้น 

และเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันโรคและระงับ

โรคติดต่อ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 

/ตัง้จ่ายจาก... 



~๙~ 

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ 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 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนงบเงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังอ้ายจีด หมู่ ๓ ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

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

ชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) เพื่อป้องกันและลดความ

สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียอาจจะเกิดขึ้นในช่วงควบคุมเข้มข้น 

และเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันโรคและระงับ

โรคติดต่อ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ 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 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนงบเงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุน เงนิอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านท่าโป่ง หมู่ ๔ ตั้งจา่ยรายการใหม ่จ านวน 

๕,๐๐๐ บาท ค าชีแ้จง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านท่าโป่ง หมู่ ๔ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด (ด่านชุมชน) ภายใต้ 

/สถานการณ์... 



~๑๐~ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจาก

อุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการ

เตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียอาจจะเกิดขึ้นในช่วงควบคุมเข้มข้น และเฝา้ระวัง

ในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ตลอดจน

การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

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

จังหวัดชัยภูม ิที่ ๔ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมทิี่ ๑) 

(๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนงบเงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส านักตูมกา หมู่ ๕ ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านส านักตูมกา หมู่ ๕ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด (ด่าน

ชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) เพื่อป้องกันและลดความ

สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียอาจจะเกิดขึ้นในช่วงควบคุมเข้มข้น 

และเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันโรคและระงับ

โรคติดต่อ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

/-ระเบียบกระ... 



~๑๑~ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ 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 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนงบเงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหัวสะพาน หมู่ ๖ ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหัวสะพาน หมู่ ๖ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด (ด่าน

ชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) เพื่อป้องกันและลดความ

สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียอาจจะเกิดขึ้นในช่วงควบคุมเข้มข้น 

และเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกัน โรคและระงับ

โรคติดต่อ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

/-ระเบียบกระ... 



~๑๒~ 

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ 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 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนงบเงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนส าราญ หมู่ ๗ ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนส าราญ หมู่ ๗ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด (ด่าน

ชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) เพื่อป้องกันและลดความ

สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียอาจจะเกิดขึ้นในช่วงควบคุมเข้มข้น 

และเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันโรคและระงับ

โรคติดต่อ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ 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)แผนงาน... 

 



~๑๓~ 

(๘) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนงบเงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนม่วง หมู่ ๘ ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนม่วง หมู่ ๘ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด (ด่าน

ชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) เพื่อป้องกันและลดความ

สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่  ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียอาจจะเกิดขึ้นในช่วงควบคุมเข้มข้น 

และเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันโรคและระงับ

โรคติดต่อ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ 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 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนงบเงิน

อุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหลังสัน หมู่ ๙ ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหลังสัน หมู่ ๙ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด (ด่าน

ชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) เพื่อป้องกันและลดความ

สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

เพื่อเป็นการเตรยีมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียอาจจะเกิดขึ้นในช่วงควบคุมเข้มขน้ 

/และเฝา้ระ... 



~๑๔~ 

 และเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันโรคและระงับ

โรคติดต่อ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ 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 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนงบ

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังน้ าเขียว หมู่ ๑๐ ตั้งจ่ายรายการ

ใหม่ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังน้ าเขียว หมู่ ๑๐ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด 

(ด่านชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) เพื่อป้องกันและลด

ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน 

๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียอาจจะเกิดขึน้ในช่วงควบคุม

เข้มข้น และเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันโรคและระงับ

โรคติดต่อ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

/-ระเบียบกระ... 

 



~๑๕~ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ 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. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๑) 

(๑๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนงบ

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปากดง หมู่ ๑๑ ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปากดง หมู่ ๑๑ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด (ด่าน

ชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) เพื่อป้องกันและลดความ

สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียอาจจะเกิดขึ้นในช่วงควบคุมเข้มข้น 

และเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันโรคและระงับ

โรคติดต่อ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

/-ระเบียบกระ... 

 



 

~๑๖~ 

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

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

จังหวัดชัยภูมิ ที ่๔ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมทิี่ ๑) 

(๑๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนงบ

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแจ้งวังทอง หมู่ ๑๒ ตั้งจ่ายรายการ

ใหม่ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแจ้งวังทอง หมู่ ๑๒ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด 

(ด่านชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) เพื่อป้องกันและลด

ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน 

๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียอาจจะเกิดขึน้ในช่วงควบคุม

เข้มข้น และเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันโรคและระงับ

โรคติดต่อ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

          - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ 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. ในเขตจังหวัดชัยภูมทิี่ ๑) 

/(๑๓)แผนงาน... 



 

~๑๗~ 

(๑๓) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนงบ

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังอุดม หมู่ ๑๓ ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังอุดม หมู่ ๑๓ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด (ด่าน

ชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) เพื่อป้องกันและลดความ

สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียอาจจะเกิดขึ้นในช่วงควบคุมเข้มข้น 

และเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันโรคและระงับ

โรคติดต่อ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

ส่วนต าบลวังตะเฆ่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ หน้า ๒๔ รายการที่ ๑๕ (สอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัดชัยภูมิ ที่ ๔ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดชัยภูมทิี่ ๑) 

(๑๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนงบ

เงินอุดหนุน เงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังกะทะ หมู่ ๑๔ ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังกะทะ หมู่ ๑๔ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด (ด่าน

ชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) เพื่อป้องกันและลดความ

สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

/เพื่อเป็นการ... 



~๑๘~ 

 เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียอาจจะเกิดขึ้นในช่วงควบคุมเข้มข้น 

และเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันโรคและระงับ

โรคติดต่อ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ 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. ในเขตจังหวัดชัยภูมทิี่ ๑) 

(๑๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนงบ

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านใหม่เจริญผล หมู่ ๑๕ ตั้งจา่ยรายการ

ใหม ่จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านใหม่เจริญผล หมู ่๑๕ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด 

(ด่านชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) เพื่อป้องกันและลด

ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน 

๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียอาจจะเกิดขึน้ในช่วงควบคุม

เข้มข้น และเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันโรคและระงับ

โรคติดต่อ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

/-ระเบียบกระ... 



~๑๙~ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ 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 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนงบ

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านศรีสง่า หมู่ ๑๖ ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

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

ชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) เพื่อป้องกันและลดความ

สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียอาจจะเกิดขึ้นในช่วงควบคุมเข้มข้น 

และเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเ หตุ ป้องกันโรคและระงับ

โรคติดต่อ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 

พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 

/ตัง้จ่ายจาก... 



~๒๐~ 

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ 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. ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ ๑) 

(๑๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนงบ

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านโป่งนคร หมู่ ๑๗ ตั้งจา่ยรายการใหม่ 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโป่งนคร หมู่ ๑๗ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด (ด่าน

ชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) เพื่อป้องกันและลดความ

สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ 

เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียอาจจะเกิดขึ้นในช่วงควบคุมเข้มข้น 

และเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันโรคและระงับ

โรคติดต่อ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ 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 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนงบ

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงนิอุดหนุนเอกชน อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านวังตะเฆ่ หมู่ ๑๘ ตั้งจา่ยรายการใหม่ 

จ านวน ๕,๐๐๐ บาท ค าชีแ้จง เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านวังตะเฆ่ หมู ่๑๘ ตั้งจุดตรวจจุดสกัด 

/(ด่านชุมชน)... 



~๒๑~ 

 (ด่านชุมชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) เพื่อป้องกันและลด

ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ เมษายน 

๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และลดการสูญเสียอาจจะเกิดขึน้ในช่วงควบคุม

เข้มข้น และเฝ้าระวังในชุมชนในการตั้งด่านตรวจตราพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันโรคและระงับ

โรคติดต่อ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน โดยใหป้ฏิบัติตามหนังสือ 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๒ 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 

ตั้งจา่ยจากเงนิรายได้ 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) 

                                                น าเสนอโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ 

-นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯถาม มีท่านใดจะอภปิรายหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ ถ้าไม่มผีม

จะขอมต ิ

   -มตทิี่ประชุม 

     เห็นชอบ ๑๙ เสียง 

     ไม่เห็นชอบ - เสียง 

     งดออกเสียง - เสียง 

/ระเบียบวาระ... 



~๒๒~ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องปรึกษาหารือเรื่องการป้องกันการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 

๒๕๖๔ 

 -นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าวผูบ้ริหารช้ีแจงครับ 

 -นาย สุรเดช น้อยน้ าเที่ยง รองนายก อบต. กล่าวส าหรับเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 

อบต.วังตะเฆ่ ก็ได้สนับสนุนเงินอุดหนุนในการตัง้จุดตรวจ จุดสกัด และการตัง้จุดคัดกรอง โควิด-๑๙ หมูบ่้านละ 

๕,๐๐๐ บาท ขอให้แต่ล่ะหมู่บ้านจัดท าโครงการและรายละเอียดเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับงบประมาณ

ต่อไป. 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ 

 -นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าวด้วยอีกไม่นาน ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

จะหมดวาระลง จงึอยากให้เจ้าหนา้ที่ช้ีแจงระเบียบข้อบังคับ และคุณสมบัติของผูส้มัครให้สมาชิกทราบด้วย 

 -นาง ปิณฑิตา สรภูมิ หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. แจ้งส าหรับการเลือกตั้งส าหรับผู้บริหาร,และ

สมาชิกสภาท้องถิ่นหมดวาระจะมีการเลือกตั้งภายใน ๖๐ วัน 

 -สมาชิกสภาท้องถิ่น หมูบ่้านละ ๑ คน 

 -ด ารงต าแหน่ง 

 -ผูบ้ริหารท้องถิ่นด ารงต าแหน่งติดต่อกันไม่เกิน ๒ สมัย 

 คุณสมบัติ 

 -สัญชาติไทย 

 -ผูบ้ริหาร, อายุ ๓๕ ปี ขึน้ไป 

 -สมาชิก, อายุ  ๒๕  ปี ขึน้ไป 

 -มีช่ือในทะเบียนบ้านไมน่้อยกว่า ๑ ปี  

 -ผูบ้ริหาร, วุฒิ ม.๖ ขึน้ไป หรอืเคยเป็นผู้บริหารมาก่อน 

 -สมาชิก,ไม่จ ากัดวุฒิ 

 

/ขณะนีย้ัง... 



~๒๓~ 

 ขณะนี้ยังไม่มีหนังสือค าสั่งจากกรมฯ มายัง อบต. ดังนั้น สมาชิกสภาฯ, นายก,ก็ยังปฏิบัติหน้าที่ต่อ 

จนกว่าจะมีค าสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

 -นาย ชลณฤทธิ์ จ าชาติ ประธานสภาฯ กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบ  และ

ขอขอบคุณ สมาชิกสภาฯที่อยู่ร่วมกันมาหลายปีหากหมดวาระลง ผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านได้รับการคัดเลือก

เข้ามาอีกเพื่อพัฒนาต าบลวังตะเฆ่ ใหเ้จริญก้าวหนา้ต่อไป และกล่าวปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ง

ที่ ๑ 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 

                  ลงช่ือ เตือนใจ บ ำรุง ผูจ้ดบันทึกประชุม 

    (นำง เตือนใจ บ ำรุง) 

                 เลขำนุกำรสภำ อบต.วังตะเฆ่ 

ลงช่ือ ประทิน ใจเอื้อ  ลงช่ือ ประจวบ ภริมย์ภักดิ์  ลงช่ือ ปภัทวรินทร์ อินทปัน 

(นำงประทิน ใจเอือ้)  (นำงประจวบ ภริมย์ภักดิ์)   (นำง ปภัทวรินทร์ อนิทปัน)         

กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม   

       ลงช่ือ ชลณฤทธิ์ จ ำชำติ ผูร้ับรองบันทึกกำรประชุม  

            ( นำย ชลณฤทธิ์ จ ำชำติ ) 

                  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังตะเฆ่ 

 

 

 

 

 

 


