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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค ารบริ าร วนตาบลวังตะ ฆ
อา ภอ นองบัวระ ว จัง วัดชัยภมิ
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,071,683 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

190,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

190,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1.โครง าร ง ริม นับ นุน ิจ รรมนันทนา าร ( อง ารศึ ษาฯ)
คาชี จง
- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารดา นิน าร ง ริม ละ นับ นุน าร
ร้างความปรองดอง ละ มานฉันทของคนในชาติ ารจัด
ิจ รรม ีฬา นันทนา าร พื่อ ร้างความร้รั ามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน ดา นิน ารทังใน ละนอ ถานที่ โดยจาย
ปนคา บีย ลียง คาพา นะ คาจัด ถานที่ คาอา าร ละ ครื่อง
ดื่ม า รับผ้ ข้ารวม ิจ รรม คาตอบ ทนคณะ รรม าร คาจัด
ทา อ าร คารางวัล นับ นุนทีมนั ีฬาคาจ้าง มาบริ าร
อื่น ๆ คาต ตง ถานที่ า รับ าร ขงขัน ตลอดจนคาใช้จาย
อื่น ๆ ที่จา ปน โดยคาใช้จายดัง ลาว ามารถถัว ฉลี่ย ันได้
ทุ ราย าร ภายในวง งินงบประมาณที่ตังไว้ โดยใ ้ ปนไปตาม
ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยดาร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน าจัด าร ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ.2559 ตังจายจา งินรายได้ ปรา ฏในด้านบริ ารชุมชน ละ
ังคม ผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งาน ีฬา
ละนันทนา าร น้า 15 ละปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค ารบริ าร วนตาบลวังตะ ฆ พ.ศ.2561-2565 ยุทธศา ตร
ที่ 5 นวทาง ารพัฒนาที่ 5.1 น้า 144 ราย ารที่ 1 ( อด
คล้องยุทธศา ตรของจัง วัดชัยภมิที่ 4 ยุทธศา ตรของ อปท.ใน
ขตจัง วัดชัยภมิที่ 1)

น้า : 3/12

วันที่พิมพ : 5/10/2563 11:12:34

ค่าวัสดุ

รวม

90,000 บาท

จานวน

90,000 บาท

รวม

881,683 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

881,683 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

881,683 บาท

จานวน

10,650 บาท

วั ดุ ีฬา
คาชี จง
- พื่อจาย ปนคาจัด า ิ่งของที่ ปนวั ดุอุป รณ ีฬา โดย ภาพมี
ลั ษณะ มื่อใช้ ล้วยอม ิน ปลือง มดไป ปร ภาพ ละไมคง
ภาพ ดิม ารประ อบขึนใ ม ดัด ปลง ตอ ติม รือปรับปรุง
รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชาระพร้อม ัน ชน คาขน ง คาภาษี คา
ประ ันภัย คาติดตังที่มีราคาตอ นวย รือตอชุดไม ิน 5,000
บาท พื่อใช้จัด ิจ รรม ีฬา นันทนา าร ร้างความร้รั
ามัคคีของประชาชนในชุมชน โดยใ ้ ปนไปตามระ บียบ าร
จัดซือจัดจ้าง ระทรวงม าดไทย า นด ตังจายจา งินราย
ได้ ปรา ฏในด้านบริ ารชุมชน ละ ังคม ผนงาน ารศา นา
วัฒนธรรม ละนันทนา าร งาน ีฬา ละนันทนา าร น้า 15
ละปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่นขององค ารบริ าร วนตาบล
วังตะ ฆ พ.ศ.2561-2565 ยุทธศา ตรที่ 5 นวทาง ารพัฒนา
ที่ 5.2 น้า 144 ราย ารที่ 3 ( อดคล้องยุทธศา ตรของ
จัง วัดชัยภมิที่ 4 ยุทธศา ตรของ อปท.ใน ขตจัง วัดชัยภมิ
ที่ 1,2)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
1.โครง ารพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ละจริยธรรม ( านั ปลัดฯ)
คาชี จง
- พื่อจาย ารจัดฝ อบรม ประชุม ชี จงทาความ ข้าใจ พื่อ
ร้างทัศนคติ ละจิต านึ ที่ดีงามใน ารอยรวม ันอยาง
มานฉันท โดย น้น ารมี วนรวม ร้าง ารรับร้ ชุมชนในระดับ
พืนที่โดยมี ารบริ ารจัด ารข้อมลขาว าร ผย พรข้อมลขาว
ารผานชองทางตางๆ พื่อ ร้าง ารรับร้ ประชาชนโดยตรง ละ
ติดตาม าร ผย พรข้อมลขาว าร พื่อใ ้ข้อมล ปนไปอยางถ ต้อง
ละครบถ้วน ตลอดจน ง ริม นับ นุน ารทอง ที่ยวภายใน
ตาบล ารประชา ัมพันธ ารทอง ที่ยว ิจ รรมรับฟงบรรยาย
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ธรรม ฝ ปฏิบัติ มาธิ ิจ รรมคัด ลือ ละมอบใบประ าศ
ย ยองด้านคุณธรรม ละจริยธรรม ิจ รรม ริม ร้างความ
ามัคคี ละจิตอา า ิจ รรมธรรม ารอัน ปน ารพิทั ษรั ษาไว้
ซึ่งชาติ ศา นา พระม า ษัตริยอัน ปนที่ยึด นี่ยว ละ ปนศนย
รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทังชาติ าร ร้างทัศนคติ ละ
จิต านึ ที่ดีงามใน ารอยรวม ันอยาง มานฉันท าร ง
ริม/ปล จิต านึ ใ ้ผ้ปฏิบัติงาน ละผ้ ี่ยวข้องปฏิบัติงานอยาง
โปรงใ ตาม ลั ธรรมาภิบาล ดา นิน ารทังใน ละนอ ถาน
ที่ โดยจาย ปนคา บีย ลียง คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาตอบ
ทนวิทยา ร คาจ้าง มาพา นะ คาจัดทา อ าร ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ๆ ที่จา ปน โดยคาใช้จายดัง ลาว ามารถถัว ฉลี่ย
ันได้ทุ ราย าร ภายในวง งินงบประมาณที่ตังไว้ ละใ ้ถือ
ปฏิบัติตาม
- นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.4/ ว 4335
ลงวันที่ 3 ิง าคม 2561
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝ อบรมรม
ละ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ตังจายจา งินรายได้ ปรา ฏในด้านบริ ารชุมชน ละ
ังคม ผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งาน
ศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค ารบริ าร วนตาบลวังตะ ฆ พ.ศ.2561-2565 ยุทธศา ตร
ที่ 6 นวทาง ารพัฒนาที่ 6.3 น้า 152 ราย ารที่ 5 ( อด
คล้องยุทธศา ตรจัง วัดชัยภมิที่ 4 ยุทธศา ตรของ อปท.ใน ขต
จัง วัดชัยภมิที่ 1)
ตังจายจา งินรายได้
2.โครง าร ง ริม ารจัดงานประ พณี “วันลอย ระทง” ( อง าร จานวน
ศึ ษาฯ)

49,600 บาท
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คาชี จง
- พื่อจาย ปนคาดา นิน าร ง ริม ละ นับ นุน าร ร้างความ
ปรองดอง ละ มารนฉันทของคนในชาติ ารจัด
ิจ รรม นันทนา าร พื่อ ร้างความร้ ามัคคีของประชาชนใน
ชุมชน โดยใช้จายใน ารดา นินงานตามภาร ิจที่ได้รับ ารถาย
โอนตาม ผนปฏิบัติ าร า นดขันตอน าร ระจายอานาจใ ้
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ในภาร ิจ ารบารุงรั ษาศิลปะ จารีต
ประ พณี ภมิปญญาท้องถิ่น ละวัฒนธรรมอันดีของท้อง
ถิ่น ละ พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 (8
) ชน วันลอย ระทง โดย ปนคาจาย งินรางวัล งินคาตอบ
ทน รรม าร คาต ตง ถานที่ ตลอดจนคาใช้จาย อื่น ๆ ที่
จา ปนคาใช้จายดัง ลาว ามารถถัว ฉลี่ย ันได้ทุ ราย าร ภาย
ในวง งินงบประมาณที่ตังไว้ โดยใ ้ ปนไปตาม นัง ือ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ตังจายจา งินรายได้ ปรา ฏในด้านบริ ารชุมชน ละ
ังคม ผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งาน
ศา นา ละวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค ารบริ าร วนตาบลวังตะ ฆ พ.ศ.2561-2565 ยุทธศา ตร
ที่ 6 นวทาง ารพัฒนาที่ 6.3 น้า 151 ราย ารที่ 1 ( อด
คล้องยุทธศา ตรจัง วัดชัยภมิที่ 4 ยุทธศา ตรของ อปท.ใน ขต
จัง วัดชัยภมิที่ 1 )
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3.โครง าร ง ริมศิลปะจารีตประ พณีภมิปญญา/วัฒนธรรมท้องถิ่น จานวน
( อง วั ดิ ารฯ)
คาชี จง
- พื่อจาย ปนคาใช้จายใน ารดา นินงาน ิจ รรมวันผ้ งอายุ ง
ชาติ โดย ารจัดฝ อบรม ประชุม ชี จงทาความ ข้าใจ พื่อ ร้าง
ทัศนคติ ละจิต านึ ที่ดีงามใน ารอยรวม ันอยาง มานฉันทของ
คนในชาติ โดย น้น ารมี วนรวมของประชาชนในชุมชน พื่อ
นับ นุน ารรวม ิจ รรมอนุรั ษวัฒนธรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ตรวจ ุขภาพของคนชรา จัด ิจ รรมนันนา าร ีฬาพืน
บ้าน พื่อ ุขภาพ โดย ปนคาใช้จาย ปนคา บีย ลียง คา
พา นะ คา ชาที่พั คาจัด ถานที่ คาอา าร ละคา ครื่องดื่ม คา
จ้าง มาบริ ารอื่นๆ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆที่จา ปน คาใช้จาย
ดัง ลาว ามารถถัว ฉลี่ย ันได้ทุ ราย าร ภายในวง งินงบ
ประมาณที่ตังไว้ ใ ้ถือปฏิบัติตาม นัง ือ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝ อบรม
ละ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ละ
้ไข พิ่ม ติม
ตังจายจา งินรายได้ ปรา ฏในด้านบริ ารชุมชน ละ ังคม ผน
งาน ารศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งานศา นา ละ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่นขององค าร
บริ าร วนตาบลวังตะ ฆ พ.ศ .2561-2565 ยุทธศา ตรที่ 6 นว
ทาง ารพัฒนาที่ 6.3 น้า 151 ราย ารที่ 1 ( อดคล้อง
ยุทธศา ตรจัง วัดชัยภมิที่ 4 ยุทธศา ตรของ อปท.ใน ขตจัง วัด
ชัยภมิที่ 3)
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150,000 บาท
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4.โครง ารพัฒนาศั ยภาพบุคลา ร " ง ริมความร้พืนฐานใน าร
ปฏิบัติราช าร"( านั ปลัด)
คาชี จง
- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารจัดฝ อบรม ประชุม ชี จงทาความ ข้า
ใจ พื่อ ง ริมควงมาร้พืนฐานใน ารปฏิบัติราช าร ละโปรง
ใ ไมมีผลประโยชนทับซ้อน าร ง ริม/ปล จิต านึ ใ ้ผ้
ปฏิบัติงาน ละผ้ ี่ยวข้องปฏิบัติงานอยางโปรงใ ตาม ลั ธรรม
มาภิบาล ยึดถือประโยชน วนรวม ไมมีผลประโยชนทับ
ซ้อน รั ษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใ ตรวจ อบได้ ดา นิน
ารทังใน ละนอ ถานที่ โดยจาย ปนคา บีย ลียง คาอา าร
ละ ครื่องดื่ม คาตอบ ทนวิทยา ร คาจ้าง มาพา นะ คาจัด
ทา อ าร ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่จา ปน โดยคาใช้จายดัง
ลาว ามารถถัว ฉลี่ย ันได้ทุ ราย าร ภายในวง งินงบประมาณ
ที่ตังไว้ โดยปฏิบัติตาม นัง ือ ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวา
ด้วยคาใช้จายใน ารฝ อบรมรม ละ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตังจายจา งินรายได้ ปรา ฏใน
ด้านบริ ารชุมชน ละ ังคม ผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม ละ
นันทนา าร งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรา ฏใน ผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค ารบริ าร วนตาบลวังตะ ฆ พ.ศ.2561-2565
ยุทธศา ตรที่ 8 นวทาง ารพัฒนาที่ 8.1 น้า 156 ราย าร
ที่ 1 ( อดคล้องยุทธศา ตรจัง วัดชัยภมิที่ 4 ยุทธศา ตร
ของ อปท.ใน ขตจัง วัดชัยภมิที่ 8)

จานวน

18,000 บาท

วันที่พิมพ : 5/10/2563 11:12:34

5.โครง ารป ปอง ถาบัน " ง ริมความจงรั ษภั ดีของชาติ"( านั จานวน
ปลัดฯ)
คาชี จง
- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมโครง าร ฉลิมพระ ียรติ
ละ นับ นุนโครง ารอัน นื่องมาจา พระราชดาริตลอดจน าร
จัด ิจ รรมใน ารประชา ัมพันธ ชิญชวน รืออานวยความ
ะดว ใ ้ ับประชาชน พื่อมารวมงานรัฐพิธี ละพระราชพิธี
ตาง ๆ ารป ปอง ถาบัน าคัญของชาติ พื่อป ปองรั ษาผืน ผน
ดินไทย ดา นิน ารทังใน ละนอ ถานที่ ปนคาจัดซือพวง
มาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ พวงมาลา คา บีย ลียง คา
พา นะ คาจ้าง มาบริ ารอื่น ๆ คาวั ดุ โดยคาใช้จายดัง ลาว
ามารถถัว ฉลี่ย ันได้ทุ ราย าร ภายในวง งินงบประมาณที่ตัง
ไว้ โดยใ ้ ปนไปตาม
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
1378 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
ตังจายจา งินรายได้ ปรา ฏในด้านบริ ารชุมชน ละ
ังคม ผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งาน
ศา นา ละวัฒนธรรมท้องถิ่น ละปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค ารบริ าร วนตาบลวังตะ ฆ พ.ศ.2561-2565
ยุทธศา ตรที่ 5 นวทาง ารพัฒนาที่ 5.1 น้า 138 ราย าร
ที่ 5 ( อดคล้องยุทธศา ตรจัง วัดชัยภมิที่ 4 ยุทธศา ตร
ของ อปท.ใน ขตจัง วัดชัยภมิที่ 1)

น้า : 8/12

50,000 บาท

วันที่พิมพ : 5/10/2563 11:12:34

6.โครง ารพัฒนาศั ยภาพบุคลา ร มาชิ ภาท้องถิ่น ( านั ปลัด) จานวน
คาชี จง
- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารจัดฝ อบรม ประชุม ชี จงทาความ ข้า
ใจ พื่อ ง ริม นับ นุน าร ร้างความปรองดอง ละ มานฉันท
ของคนในชาติ ละ ง ริม นับ นุน ารดา นินงานตาม ลั
ปรัชญา ศรษฐ ิจพอ พียง ระดับครัว รือน ระดับชุมชน ละ
ระดับองค รป ครอง วนท้องถิ่น ร้างคุณธรรมจริยธรรม ร้าง
ทัศนคติ ละจิต านึ ที่ดีงามใน ารอยรวม ันอยาง
มานฉันท โดย น้น ารมี วนรวม ดา นิน ารทังใน ละนอ
ถานที่ โดยจาย ปนคา บีย ลียง คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คา
ตอบ ทนวิทยา ร คาจ้าง มาพา นะ คาจัดทา อ าร ตลอด
จนคาใช้จายอื่น ๆ ที่จา ปน โดยคาใช้จายดัง ลาว ามารถถัว
ฉลี่ย ันได้ทุ ราย าร ภายในวง งินงบประมาณที่ตังไว้ โดย
ปฏิบัติตาม นัง ือ
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝ อบรมรม
ละ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 ิง าคม 2553
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.3/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ตังจายจา งินรายได้ ปรา ฏในด้านบริ ารชุมชน ละ
ังคม ผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งาน
ศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค ารบริ าร วนตาบลวังตะ ฆ พ.ศ.2561-2565 ยุทธศา ตร
ที่ 8 นวทาง ารพัฒนาที่ 8.1 น้า 156 ราย ารที่ 1 ( อด
คล้องยุทธศา ตรจัง วัดชัยภมิที่ 4 ยุทธศา ตรของ อปท.ใน ขต
จัง วัดชัยภมิที่ 8)

น้า : 9/12

200,000 บาท

น้า : 10/12

วันที่พิมพ : 5/10/2563 11:12:34

7.โครง ารป ปอง ถาบัน ( อง ารศึ ษาฯ)
คาชี จง
- พื่อ ปนคาใช้จายใน าร ง ริม ละ นับ นุน าร ร้างความ
ปรองดอง ละ มานฉันทของคนในชาติ จัด ิจ รรมอัน ปน าร
พิทั ษรั ษาใว้ซึ่งชาติ ศา นา พระม า ษัตริย อัน ปนที่ยึด
นี่ยว ละ ปนศนยรวมจิตใจของชาวไทยทังชาติ ตลอดจน าร
ประชา ัมพันธ ชิญชวน รืออานวยความ ะดว ใ ้ ับ
ประชาชน พื่อมารวมงานรัฐพิธี ละพระราชพิธีตาง ๆ ารป
ปอง ถาบัน าคัญของชาติ พื่อป ปองรั ษาผืน ผนดิน
ไทย ดา นิน ารทังใน ละนอ ถานที่ ปนคาจัดซือพวง
มาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ พวงมาลา คา บีย ลียง คา
พา นะ คาจ้าง มาบริ ารอื่น ๆ คาวั ดุ โดยคาใช้จายดัง ลาว
ามารถถัว ฉลี่ย ันได้ทุ ราย าร ภายในวง งินงบประมาณที่ตัง
ไว้ โดยใ ้ ปนไปตาม
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน าร
จัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร ขง
ขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ตังจายจา งินรายได้ ปรา ฏในด้านบริ ารชุมชน ละ
ังคม ผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งาน
ศา นา ละวัฒนธรรมท้องถิ่น ละปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค ารบริ าร วนตาบลวังตะ ฆ พ.ศ.2561-2565
ยุทธศา ตรที่ 5 นวทาง ารพัฒนาที่ 5.1 น้า 17 ราย าร
ที่ 1 ( อดคล้องยุทธศา ตรจัง วัดชัยภมิที่ 4 ยุทธศา ตร
ของ อปท.ใน ขตจัง วัดชัยภมิที่ 1)

จานวน

100,000 บาท

น้า : 11/12

วันที่พิมพ : 5/10/2563 11:12:34

8. โครง าร ง ริม ารจัดงานประ พณีภายในตาบล ( อง าร
ศึ ษาฯ)
คาชี จง
- พื่อจาย ปนคาดา นิน าร ง ริม ละ นับ นุน าร ร้างความ
ปรองดอง ละ มารนฉันทของคนในชาติ ารจัด
ิจ รรม นันทนา าร พื่อ ร้างความร้ ามัคคีของประชาชนใน
ชุมชน โดยใช้จายใน ารดา นินงานตามภาร ิจที่ได้รับ ารถาย
โอนตาม ผนปฏิบัติ าร า นดขันตอน าร ระจายอานาจใ ้
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ในภาร ิจ ารบารุงรั ษาศิลปะ จารีต
ประ พณี ภมิปญญาท้องถิ่น ละวัฒนธรรมอันดีของท้อง
ถิ่น ละ พ.ร.บ. ภาตาบล ละองค ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 67 (8
) ชน วัน ข้าพรรษา วันออ พรรษา วันงานบุญ ดือน 6 ปน
ต้น โดย ปนคาจาย งินรางวัล งินคาตอบ ทน รรม าร คา
ต ตง ถานที่ ตลอดจนคาใช้จาย อื่น ๆ ที่จา ปนคาใช้จายดัง
ลาว ามารถถัว ฉลี่ย ันได้ทุ ราย าร ภายในวง งินงบประมาณ
ที่ตังไว้ โดยใ ้ ปนไปตาม นัง ือ
- ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด าร ขงขัน ีฬา ละ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
ขงขัน ีฬาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ตังจายจา งินรายได้ ปรา ฏในด้านบริ ารชุมชน ละ ังคม ผน
งาน ารศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งานศา นา ละ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่นขององค าร
บริ าร วนตาบลวังตะ ฆ พ.ศ.2561-2565 ยุทธศา ตรที่ 6
นวทาง ารพัฒนาที่ 6.3 น้า 151 ราย ารที่ 1 ( อดคล้อง
ยุทธศา ตรจัง วัดชัยภมิที่ 4 ยุทธศา ตรของ อปท.ใน ขตจัง วัด
ชัยภมิที่ 1 )

จานวน

103,433 บาท

วันที่พิมพ : 5/10/2563 11:12:34

9.โครง ารพัฒนา พื่อ พิ่มศั ยภาพคณะผ้บริ าร/ มาชิ ภาท้องถิ่น จานวน
( านั ปลัด)
คาชี จง
- พื่อ ปนคาใช้จายใน ารจัดฝ อบรม ละศึ ษาดงาน พิ่ม
ศั ยภาพคณะผ้บริ าร ละ มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตาบล โดย าร ข้ารวม ารพัฒนาความร้ที่องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น ปนผ้ อา ภอ รือจัง วัด ปนผ้จัด รือ วนราช าร
อื่น/ชมรม/ มาคม/มลนิธิ ปนผ้จัดที่พัฒนาความร้ของ มาชิ ภา
ในอันที่จะนามาใช้ใน ารดา นิน ารตามอานาจ น้าที่ของ
ตน ดา นิน ารทังใน ละนอ ถานที่ โดยจาย ปนคา บีย
ลียง คาอา าร ละ ครื่องดื่ม คาตอบ ทนวิทยา ร คาจ้าง มา
พา นะ คาจัดทา อ าร ตลอดจนคาใช้จายอื่น ๆ ที่จา
ปน โดยคาใช้จายดัง ลาว ามารถถัว ฉลี่ย ันได้
ทุ ราย าร ภายในวง งินงบประมาณที่ตังไว้ โดยปฏิบัติตาม
นัง ือ
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝ อบรมรม
ละ าร ข้ารับ ารฝ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 ิง าคม 2553
- นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.3/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
-ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
ตังจายจา งินรายได้ ปรา ฏในด้านบริ ารชุมชน ละ
ังคม ผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม ละนันทนา าร งาน
ศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น ปรา ฏใน ผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค ารบริ าร วนตาบลวังตะ ฆ พ.ศ.2561-2565 ยุทธศา ตร
ที่ 8 นวทาง ารพัฒนาที่ 8.1 น้า 156 ราย ารที่ 1 ( อด
คล้องยุทธศา ตรจัง วัดชัยภมิที่ 4 ยุทธศา ตรของ อปท.ใน ขต
จัง วัดชัยภมิที่ 8)

น้า : 12/12

200,000 บาท

