
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ

อําเภอ หนองบัวระเหว   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,383,280 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,383,280 บาท

งบบุคลากร รวม 11,564,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,142,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

คําชี้แจง   
-เพื่อจายเปนเงินเดือนของนายกองคการบริหารสวนตําบล  เดือน
ละ  21,120  บาท  ตั้งไว้  12  เดือน  เปนเงิน  253,440  บาท  
-เพื่อจายเปนเงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ตั้ง
ไว้  2  คน  เดือนละ  11,610  บาท/คน  ตั้งไว้  12 เดือน  เปน
เงิน  278,640  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

คําชี้แจง   
-เพื่อจายเปนเงินคาประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  เดือนละ  1,900  บาท  ตั้งไว้  12  เดือน เปน
เงิน   22,800  บาท 
-เพื่อจายเปนเงินคาประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ตั้งไว้  2  คน  เดือนละ  950 บาท/คน  ตั้งไว้ 12
 เดือน  เปนเงิน  22,800 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  เดือนละ  1,900  บาท  ตั้งไว้  12 เดือน  เปน
เงิน 22,800 บาท 
-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษตําแหนงรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  ตั้งไว้  2 คน  เดือนละ  950 บาท/คน  ตั้ง
ไว้  12 เดือน  เปนเงิน  22,800 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลวังตะเฆ  ตั้งไว้  1  คน  เดือนละ 7,560
  บาท   ตั้งไว้  12  เดือน ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

วันที่พิมพ : 5/10/2563  11:00:37 หน้า : 2/24



เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 3,428,520 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  และสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้  
   (1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  ตั้งไว้ 12
 เดือนๆ ละ 11,620  บาท เปนเงิน 139,320 บาท
   (2)รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  ตั้งไว้  12
  เดือน ๆ ละ  9,500บาท   เปนเงิน 114,000 บาท
   (3) เลขาสภาองคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ ตั้งไว้  12
 เดือนๆ ละ 7,560  บาท  เปนเงิน 90,720  บาท 
   (4) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  34 คน  ตั้ง
ไว้  12 เดือน ๆ ละ 7,560  บาท/คน   เปนเงิน  3,084,480
  บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป  แผน
งานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป ** ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิก
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและเลขาสภาองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ.2557 (ที่ ชย.0023.4/613 ลงวันที่  22
  กรกฎาคม  2557)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,422,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,997,240 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานประจําปี  ตั้งไว้  8  อัตรา  
  1.ปลัด อบต. ตั้งไว้ 578,800 บาท
  2.หัวหน้าสํานักปลัด ตั้งไว้  396,000 บาท
  3.นิติกรชํานาญการ  ตั้งไว้ 369,480 บาท
  4.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชํานาญการ ตั้งไว้ 312,960
 บาท
  5.นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  ตั้งไว้ 329,760 บาท
  6.นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ  299,640  บาท
  7.นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชํานาญการ  ตั้ง
ไว้  376,080 บาท
  8.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ/ชํานาญงาน  ตั้งไว้ 185,280
  บาท
  9.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติ
งาน/ชํานาญงาน ตั้ง 149,240 บาท  
ทั้งนี้ ให้จายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน  เลื่อนระดับของ
พนักงานสวนตําบล ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต
. ที่  มท  0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี (พ.ศ
.2563-2565)ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่ว
ไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 19,020 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสํานักปลัด  ตั้งไว้  1  อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง  3
 ปี (พ.ศ.2563-2565) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป  แผน
งานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 264,000 บาท

คําชี้แจง
(1) เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ที่มีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหนง  ตั้งไว้ 12 เดือน ๆ ละ  7,000 บาท เปนเงิน  84,000
  บาท    
 (2) เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น) ที่มีสิทธิได้รับ
เงิน  จํานวน  12  เดือน ๆ ละ 7,000  บาท  เปนเงิน  84,000
  บาท 
 (3) เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด (ผู้อํานวย
การระดับต้น) ของพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหนง ตั้งไว้ 12 เดือน ๆ ละ 3,500  บาท เปนเงิน  42,000
  บาท 
 (4) เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของนิติกร ตั้งไว้ 12  เดือน ๆ
 ละ  4,500  บาท เปนเงิน  54,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป  แผน
งานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
* ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  (แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 43
) พ.ศ.2559  ลงวันที่  4  พฤษภาคม  2559  หนังสือ สถจ.ที่  ชย
  0023.2/5369  ลงวันที่  4 พฤษภาคม  2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,702,800 บาท

-เพื่อจายเปนคาจ้างของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสํานัก
ปลัด  ตั้งไว้  23  อัตรา  ดังนี้ 
1. พนักงานจ้างภารกิจ จํานวน 15  อัตรา ตั้งไว้  2,833,800 บาท
  (1) ผช.นักทรัพยากรบุคคล (ป.ตรี) จํานวน 1 อัตรา ตั้ง
ไว้  233,540 บาท
  (2) ผช.นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ป.ตรี) จํานวน 1
 อัตรา  ตั้งไว้ 233,540 บาท 
  (3) ผช.จพง.ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา ตั้งไว้  191,234 บาท
  (2) ผช.จพง.ประชาสัมพันธ  จํานวน  1  อัตรา ตั้งไว้ 188,230
 บาท
  (3) ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน  4  อัตรา 
ตั้งไว้  727,744 บาท   
  (4) พนักงานขับรถยนต  จํานวน  4  อัตรา  ตั้งไว้  743,344
 บาท
  (5) พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 117,360
 บาท
  (6) แมบ้าน (มีทักษะ) จํานวน  1  อัตรา  ตั้งไว้ 186,866 บาท  
  (7) คนสวน  (มีทักษะ) จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 167,147 บาท
2. พนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้  8  อัตรา ตั้งไว้  864,000  บาท
   (1) ภารโรง  จํานวน  2  อัตรา ตั้งไว้ 216,000 บาท
   (2) ยาม  จํานวน  2  อัตรา ตั้งไว้ 216,000 บาท
   (3) คนงานทั่วไป  จํานวน  2  อัตรา ตั้งไว้ 216,000 บาท  
   (4) แมบ้าน  จํานวน  1  อัตรา  ตั้งไว้ 108,000 บาท
ตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป * ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558  วันที่  29
  กันยายน  พ.ศ.2558
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 439,200 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสํานักปลัด  ตั้งไว้  21  อัตรา ดังนี้ 
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  13 อัตรา ตั้งไว้  343,200
  บาท
 (1) ผช.จพง.ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา 
 (2) ผช.จพง.ประชาสัมพันธ  จํานวน  1  อัตรา 
 (3) ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  4
  อัตรา   
 (4) พนักงานขับรถยนต  จํานวน  4  อัตรา  
 (5) แมบ้าน (มีทักษะ) จํานวน  1  อัตรา   
 (6) คนสวน (มีทักษะ) จํานวน 1 อัตรา 
 (7) พนักงานดับเพลิง  จํานวน  1  อัตรา 
 2.พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  8  คน  ตั้งไว้  96,000 บาท
ตามแผนอัตรากําลัง  3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
* ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ชัยภูมิ  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (แก้ไข
เพิ่มเติม  ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558  วันที่  29  กันยายน  พ.ศ.2558

งบดําเนินงาน รวม 2,652,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 174,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้ คาตอบแทน ได้แก ผู้ทรง
คุณวุฒิ , ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยว
ชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับการประเมิน, คณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง , คณะ
กรรมการสอบสวน,และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง   
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก
ข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่ว
ไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

คาเชาบ้าน จํานวน 84,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้กับข้าราชการสวนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  โดยกําหนดคาเชา
บ้านของข้าราชการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับประเภท
ตําแหนงและระดับตําแหนงของข้าราชการท้องถิ่น  ลงวันที่  8
  กรกฎาคม  2559  และให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่  มท 088.2/ว 5862  ลงวันที่  12 ตุลาคม  2559
  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบ้าน
ของข้าราชการท้องถิ่น  ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แกผู้บริหารท้องถิ่น
และพนักงานสวนตําบล  ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาและ
คาเลาเรียนบุตรได้ตามระเบียบ ฯ โดยปฎิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  มท  0803/ว 1328 ลงวันที่  4
  กรกฎาคม  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียนตามมาตรา  8 แหงพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  พ.ศ.2523  และแก้ไขเพิ่มเติม (ดวนที่
สุด  ที  กค.0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิ.ย.2559  ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป 
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ค่าใช้สอย รวม 1,538,800 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือ จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจง
- เพื่อจายเปนคาจ้างในการถายเอกสาร  เย็บเลมหนังสือหรือปก
หนังสือ  หรือจัดทําเอกสารรูปเลมอื่นใด  ที่เกี่ยวกับการดําเนิน
งานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล  ที่สามารถเบิกจายในรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป   

2.คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

ชี้แจง  
-เพื่อจายเปนคาจ้างโฆษณา  ประชาสัมพันธ  และเผยแพรกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบล  ในสื่อประเภทตาง ๆ เชน  วิทยุ
กระจายเสียง  โทรทัศน  หนังสือพิมพ  วารสาร  แผนพับ  ป้าย
ประชาสัมพันธ  สิ่งพิมพตาง ๆ คาจัดทําป้ายหรือขยายรูป
ถาย  และคาใช้จายเพื่อโฆษณาและเผยแพรอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล  ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้  ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป 

3.คาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ  คาธรรมเนียม
ศาล  คาธรรมเนียมที่ดิน  หรือคาธรรมเนียมใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล  ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้  ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป 
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4.คาเบี้ยประกัน จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกัน  คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  คารับวารสารและสิ่งพิมพตาง ๆ  ๆ  ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวน
ตําบล  ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจายนี้  ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป 

5.คาจ้างชวยเหลือปฏิบัติงานรองรับการให้บริการประชาชน จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนคาต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  และให้บริการประชาชน
ผู้มาติดตอราชการ  ประสานแจ้งข้อมูลขาวสาร  ประกาศเสียง
ตามสายและวิทยุชุมชนชวยเหลือประสานงานกิจการ
สภา  ประชาคมหมูบ้าน  ตําบล  ผู้นําชุมชนกับองคการบริหาร
สวนตําบล  ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามอํานาจ
หน้าที่  และคาจ้างอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจ
และอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล ที่สามารถเบิก
จายในประเภทรายจายนี้  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง                  
- เพื่อจายเปนคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศตรวจงาน  หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมต้อนรับบุคคล  หรือคณะบุคคล  เชน  คา
อาหาร  หรือคาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  ของที่
ระลึก  คาจัดทําเอกสาร  คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง
- เพื่อจายเปนคารับรองสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือขององคการ
บริหารสวนตําบล  ในการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  กลุมองคกรเอกชน  เชน  คาอาหาร  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  ตางๆ คาบริการอื่น ๆ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยว
เนื่องในการเลี้ยงรับรอง  ทั้งนี้  ให้รวมถึงผู้เข้ารวมประชุมอื่น ๆ
 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวมประชุม  โดยคาใช้จายดัง
กลาวสามารถถัวเฉลี่ยจายกันได้ทุกรายการ  ภายในวงเงินที่ตั้ง
ประมาณการไว้  นี้  (ไมรวมในข้อ 1 ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว.2381 ลว.28 ก.ค.2548) 
-เพื่อจายสําหรับการจัดซื้อ  การจ้างทําของชอดอกไม้  กระเช้า
ดอกไม้  พวงมาลาและอื่น ๆ ในงานรัฐพิธีและวันสําคัญตาง ๆ
 ตามวาระและโอกาสที่จําเปนและมีความสําคัญหรือมอบให้แก
บุคคลสําคัญตามหลักเกณฑหรือหนังสือสั่งการของหนวย
งานราชการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี  ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจและอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล ที่สามารถ
เบิกจายในประเภทรายจายนี้  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

1.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ(สํานักปลัดฯ) จํานวน 200,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพองค
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้
แกสมาชิก อบต.  ตั้งไว้ 100,000  บาท 
-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพองค
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้
แกคณะผู้บริหาร  พนักงานในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลวัง
ตะเฆ  ตั้งไว้  100,000  บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียนฝึกอบรมหรือ
สัมมนา  ประชุมตางๆ  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และเกี่ยว
ข้องกับการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหน้าที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล  ตลอดจนคาใช้จายตาง ๆ ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้   ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555 (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2558
  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559   (ตั้งจายไมเกินร้อยละ  3  ของรายได้
รวมเงินรายได้ของปีงบประมาณ  2558  หนังสือ  ดวนที่
สุด  ที่  มท  0808.2/ว 3446 ลว. 19 ต.ค. 2548)  ตั้งจายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป
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2.โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น (สํานักปลัดฯ) จํานวน 1,000,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด  อีกทั้งให้ความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธ  การณรงค  หรือการให้ข้อมูลขาวสารแก
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามความเหมาะ
สม  โดยคํานึงถึงสถานการณคลังขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น โดยปฏิบัติตามหนังสือ 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 1705
  ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ปรากฏ
ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ยุทธศาสตรที่ 8 แนวทาง
การพัฒนาที่ 8.1 หน้าที่ 157 รายการที่ 9 (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรของจังหวัดชัยภูมิที่ 4 ยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8
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3.โครงการสํารวจความพึงพอใจในการบริการ (สํานักปลัดฯ) จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานศึกษาระดับความพึงพอ
ใจในการบริการขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ ในการ
บริการ 3 ด้าน ดานกระบวนขั้นตอนการให้บริการ  ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ  และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก และศึกษาความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มีตอการให้บริการในงาน 5
 งาน ได้แก งานบริหารงานบุคคล งานสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  และ
งานสวัสดิการสังคม  ตามหลักทางการปกครองของรัฐบาลในอันที่
จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน ยึดหลักการ
กระจายอํานาจปกครอง  และเพื่อให้สอดคล้องกับกลักการ
ประชาธิปไตย  โดยจายเปนคาจ้างสถาบันหนวย
งานกลาง  สถาบันอุดมศึกษา  ดําเนินการสํารวจพร้อมประมวล
ผลและรายงานองคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ  ตั้งจายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 ยุทธศาสตรที่ 6  แนวทางการพัฒนาที่  6.2  หน้าที่  149
  รายการที่  13  (สอดคล้องกับยุทธศาสตรของจังหวัดชัยภูมิที่ 4
  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ
ที่ 1 ) ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป
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4.โครงการศูนยดํารงธรรม “รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข “ (สํานัก
ปลัดฯ)

จํานวน 8,800 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเปนคาดําเนินกิจกรรมการสร้างการรับรู้สูชุมชนในระดับ
พื้นที่โดยมีการจัดซื้อวัสดุโฆษณาแลการเผยแพร  ซึ่งเปนสิ่งของที่
โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืน
นาน  หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย  ไม
สามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไมคุ้ม
คา  เชน  กลองรับเรื่องราวร้องทุกข  เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล
ขาวสาร  เผยแพรข้อมูลขาวสารผานชองทางตางๆ และเปนการ
สร้างการรับรู้สูประชาชนโดยตรงและติดตามการเผยแพรข้อมูล
ขาวสาร  เปนไปอยางถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนสงเสริมชอง
ทา
การรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่  ภายในวงเงินงบ
ประมาณที่ตั้งไว้  โดย ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0810.4/ ว 4335
 ลงวันที่  3  สิงหาคม 2561 
-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ
.2561-2565  ยุทธศาสตรที่  1 แนวทางการพัฒนาที่  1.1  หน้า 1
 รายการที่ 4 (สอดคล้องยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิ  ที่ 4
 ยุทธศาสตรการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 4 )  ตั้ง
จายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป แผนงาน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของ องคการบริหารสวนตําบลวังตะเฆ พ.ศ.2561-2565
 ยุทธศาสตรที่ 8 แนวทางที่ 8.1 หน้า 157 ข้อ 7 (สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดชัยภูมิที่ 4 และยุทธศาสตรของ อปท.จังหวัด
ชัยภูมิที่ 8)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนคาประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
สํานักงาน  และรายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสิน  ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักปลัด เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได้   ปรากฏใน
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

วันที่พิมพ : 5/10/2563  11:00:37 หน้า : 16/24



ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

1.วัสดุคงทน  ตั้งไว้    20,000   บาท 
คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  เชน  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เก้าอี้
พลาสติก  แปรงลบกระดานดํา  ตรายาง  ที่ถูพื้น ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป
2. วัสดุสิ้นเปลือง  ตั้งไว้   80,000 บาท 
คําชี้แจง  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้ม
คา เชน กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  น้ํายาลบคํา
ผิด  เทปกาว  ลวดเย็บกระดาษ  สมุด  ซองเอกสาร  ตลับ
หมึก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป
*  ตามหนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  และ  มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ หน้า1 *
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจง  
1. วัสดุคงทน  ตั้งไว้  10,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้ม
คา  เชน  หม้อ  กระทะ  กะละมัง  ตะหลิว  กรอบ
รูป  มีด  ถัง  ถาด  แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  กระจก
เงา  โองน้ํา  ที่นอน  เตาน้ํามัน  เตารีด  เตาไฟฟ้า  ฯลฯ  ตั้งจาย
จากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป
2. วัสดุสิ้นเปลือง  ตั้งไว้ 40,000  บาท 
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  เชน  ผลซักฟอก  สบู  น้ํายาดับ
กลิ่น  แปรง  ไม้กวาด  เขง  มุ้ง  ผ้าปูที่นอน  ผ้าปูโตะ  น้ําจืดที่ซื้อ
จากเอกชน   ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
* ตามหนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  และ  มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ หน้า 2-3 *
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

คําชี้แจง 
-เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง แยกเปน
1.คาวัสดุคงทน ซึ่งสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน  หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความ
ชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอม
แซมแล้วไมคุ้มคา  ได้แก  ไขควง  ประแจ  แมแรง  กุญแจปาก
ตาย  กุญแจเลื่อน  คีมล็อค  ล็อคเกียร  ล็อคคลัตช  กระจกโค้ง
มน  ล็อคพวงมาลัย  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุก
เฉิน  กรวยจราจร ฯลฯ 
2.วัสดุสิ้นเปลือง  ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม   ได้แก ยางรถยนต  น้ํามัน
เบรก  น็อตและสกรู  สายไมล  เพลา  ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
3.วัสดุประกอบและอะไหล ซึ่งสิ่งของที่ใช้เปนอุปกรณประกอบ
อะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้กลับคืนสภาพ
ดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง ได้แก  เบาะรถยนต  เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต  เบรก  ครัช  พวงมาลัย  สายพาน กระจกมองข้างรถ
ยนต  กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
* ตามหนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  และ  มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ และหนังสือกระทรงมหาดไทย  ที่  มท  0808.2/ว
 1555 ลงวันที่  22  มีนาคม  2560 เรื่อง  หลักเกณฑและอัตรา
คาใช้จายประกอบการพ๗ิรณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอย  วัสดุและคาสาธารณูปโภค
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน  หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา  เชน  แกสหุงต้ม  น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี  น้ํามัน
เครื่อง  ถาน  กาส ฯลฯ  และวัสดุอื่น ๆ  ที่สามารถเบิกจายใน
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหาร
ทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
* ตามหนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  และ  มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ  หน้า 5*

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจง  
1. วัสดุสิ้นเปลือง   
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล   เทป
บันทึกข้อมูล  หัวพิมพหรือแถบพิมพคอมพิวเตอร  ตลับผลหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ  สายเคเบิล ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป  
* ตามหนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  และ  มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ หน้า 7 

วันที่พิมพ : 5/10/2563  11:00:37 หน้า : 20/24



วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจง  
 1. วัสดุสิ้นเปลือง   
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้งานแล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน  ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่ว
ไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป
* ตามหนังสือ  ดวนที่สุด  ที่  มท  0808.2/ ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  และ  มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ หน้า 9 *

ค่าสาธารณูปโภค รวม 540,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนคาไฟฟ้า ที่ใช้ประจําอาคารสํานักงาน  หรือ
อาคาร  สถานที่ในที่สาธารณะที่อยูในความดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบล  และคากระแสไฟฟ้าสาธารณะสวนที่เกินสิทธิ
ขององคการบริหารสวนตําบล  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
    - กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่  19  ตุลาคม  2560 
     - กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
  0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
     -กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท  0810.8
/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560  
ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป  แผน
งานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนคาบริการสาธารณูปโภคที่ใช้ประจําอาคารสํานัก
งาน  หรืออาคาร  สถานที่ในที่สาธารณะที่อยูในความดูแลของ
องคการบริหารสวนตําบล   รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน  เชน  คาบริการ  คาภาษี  เปนต้น  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
งานทั่วไป

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐานหรือโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ใช้ใน
งานราชการขององคการบริหารสวนตําบล  รวมถึงคาใช้จายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาว  และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ  เชน   คาเชาเครื่อง  คาเชาหมายเลขโทรศัพท  คาบํารุง
รักษาสาย  และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่สามารถเบิกจายในรายจาย
ประเภทนี้  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทั่ว
ไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริการเงินภาครัฐ  และคาใช้จายอื่น ๆ  ที่สามารถเบิกจาย
ในรายจายประเภทนี้  ตั้งจายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจง  
-เพื่อจายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต  รวมถึง
อินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ  เชน  คาบริการ  เคเบิ้ล
  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม  เปนต้น  ตั้งจายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
งานทั่วไป 

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

1.โครงการซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ 
(สํานักปลัด)

จํานวน 100,000 บาท

คําชี้เเจง 
-เพื่อจายในการดําเนินการปรับปรุงครุภัณฑขนาดใหญ  ซึ่งไมรวม
ถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง คาซอมแซมบํารุงรักษาโครง
สร้างของครุภัณฑขนาดใหญ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนที่สุดที่ มท  0808.2/ ว.3886  ลงวันที่ 28
 มิถุนายนพ.ศ.2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นรายจายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ รวมทั้งรายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาครุภัณฑ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เพื่อสามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่ว
ไป แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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งบเงินอุดหนุน รวม 65,700 บาท
เงินอุดหนุน รวม 65,700 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

1.อุดหนุน ทต.ห้วยแย้ (สํานักปลัดฯ) จํานวน 65,700 บาท

คําชี้แจง
-โดยอุดหนุนเทศบาลตําบลห้วยแย้ เพื่อจายตามโครงการศูนยชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบ
ประมาณ  2564  (ตามหนังสือ สนง.ทต.ห้วยแย้ ที่ ชย 54301/ว
 439  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563) ซึ่งเปนภารกิจที่อยูในอํานาจ
หน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  โดยจา่ยเปนคาซอม
เเซมทรัพยสินของศูนย ฯ  คาจ้างเหมาพนักงาน   คาวัสดุสํานัก
งาน ดําเนินงานโดยให้ปฏิบัติตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791 ลง
วันที่ 3 เมษายน 2560
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4427 ลง
วันที่ 7 สิงหาคม 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5426 ลง
วันที่ 24 กันยายน 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1618 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว6192 ลง
วันที่ 15 ตุลาคม 2562
ตั้งจายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป  แผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (ฉบับแก้ไข  ที่  2/2562) พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตรที่ 8
  แนวทางการพัฒนาที่  8.1 หน้าที่  19 รายการที่ 2 (สอดคล้อง
กับยุทธศาสตรของจังหวัดชัยภูมิที่ 4  ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8 )  
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