
รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 143,666.94 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 27,537.65 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 3,375.21 150,000.00 -93.33 % 10,000.00
     ภาษีป้าย 23,241.00 22,222.00 24,000.00 66.67 % 40,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 194,445.59 25,597.21 174,000.00 50,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 814.80 1,280.40 800.00 50.00 % 1,200.00
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 154,200.00 139,000.00 154,000.00 -22.08 % 120,000.00
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร

3,500.00 10,800.00 3,500.00 42.86 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,720.00 1,870.00 1,700.00 0.00 % 1,700.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 220.00 400.00 200.00 0.00 % 200.00
     ค่าธรรมเนียมเป็นผูรับจางใหบริการ 900.00 900.00 0.00 100.00 % 900.00
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 100.00 330.00 100.00 400.00 % 500.00
     ค่าปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 26,800.00 6,850.00 27,000.00 -62.96 % 10,000.00
     ค่าปรับการผิดสัญญา 29,950.00 16,665.00 30,000.00 -33.33 % 20,000.00
     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 % 11,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

19,900.00 32,600.00 20,000.00 63.00 % 32,600.00

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ 700.00 3,100.00 700.00 342.86 % 3,100.00
     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน 0.00 3,000.00 0.00 100.00 % 3,000.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 5,208.00 1,193.00 5,200.00 -75.00 % 1,300.00
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 1,440.00 840.00 1,450.00 -17.24 % 1,200.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 261,452.80 234,828.40 260,650.00 216,700.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าหรือบริการ 26,100.00 7,600.00 26,500.00 -62.26 % 10,000.00
     ดอกเบี้ย 453,614.85 437,803.86 454,000.00 -11.89 % 400,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 479,714.85 445,403.86 480,500.00 410,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าจําหน่ายเศษของ 0.00 6,500.00 0.00 0.00 % 0.00
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 100.00 0.00 100.00 % 100.00
     ค่าขายแบบพิมพและคํารอง 230.00 240.00 200.00 0.00 % 200.00
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 12.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 110,780.00 382,455.19 116,600.00 157.29 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 111,010.00 389,307.19 116,800.00 300,300.00
หมวดรายได้จากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 20,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 248,755.82 248,316.62 249,000.00 -11.65 % 220,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 15,902,578.93 14,774,240.17 16,200,000.00 1.85 % 16,500,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,622,677.68 1,605,773.09 1,650,000.00 -9.09 % 1,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 43,022.70 28,842.85 43,000.00 -34.88 % 28,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,765,184.47 3,249,088.53 3,770,000.00 -12.47 % 3,300,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 37,660.47 35,442.29 38,000.00 -28.95 % 27,000.00
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 33,410.21 28,893.14 33,500.00 -16.42 % 28,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

234,363.00 492,421.00 235,000.00 70.21 % 400,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,887,653.28 20,463,017.69 22,218,500.00 22,003,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 18,288,006.00 18,932,074.00 18,249,550.00 -1.37 % 18,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,288,006.00 18,932,074.00 18,249,550.00 18,000,000.00
รวมทุกหมวด 41,222,282.52 40,490,228.35 41,500,000.00 41,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 41,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 50,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้คาดว่าจะมีรายรับเพิ่มขึ้น

ภาษีป้าย จํานวน 40,000 บาท

ประมาณการไว้คาดว่าจะมีรายรับเพิ่มขึ้น

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 216,700 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,200 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จําหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร

จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 1,700 บาท

ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 200 บาท

ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ จํานวน 900 บาท

ประมาณการรายรับเท่ากับปที่ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

ประมาณการรายรับมากกว่าปที่ผ่านมา คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับมากกว่าปที่ผ่านมา คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรายรับมากกว่าปที่ผ่านมา คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับเท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 11,000 บาท

ประมาณการรายรับเท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 32,600 บาท

ประมาณการรายรับเท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 3,100 บาท

ประมาณการรายรับเท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จํานวน 3,000 บาท

ประมาณการรายรับเท่ากับปที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,300 บาท

ประมาณการรายรับมากกว่าปที่ผ่านมา คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จํานวน 1,200 บาท

ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 410,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับมากกว่าปที่ผ่านมา คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

ดอกเบี้ย จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 300,300 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับเท่ากับปที่ผ่านมา
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ค่าขายแบบพิมพและคําร้อง จํานวน 200 บาท

ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 300,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 20,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้คาดว่าจะมีรายรับเพิ่มขึ้น

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,003,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 220,000 บาท

ประมาณการรายรับเใกล้เคียงกับปที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 16,500,000 บาท

ประมาณการรายรับมากกว่าปที่ผ่านมาคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,500,000 บาท

ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 28,000 บาท

ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,300,000 บาท

ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 27,000 บาท

ประมาณการรายรับน้อยกว่าปที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 28,000 บาท

ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 400,000 บาท

ประมาณการรายรับน้อยกว่าปที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 18,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 18,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทํา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

คาชําระหนี้เงินกู 749,281.2 0 0 0 % 0

คาชําระดอกเบี้ย 14,225.91 0 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 75,936 90,328 70,000 85.71 % 130,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,490 3,040 10,000 0 % 10,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา 200,000 200,000 500,000 -40 % 300,000

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,462,600 5,633,600 5,758,449 9.4 % 6,300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,710,000 2,827,200 2,757,542 30.55 % 3,600,000

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ 65,000 72,000 72,000 25 % 90,000

เงินสํารองจาย 6,130 27,465 200,000 -20 % 160,000

รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 680,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ    จังหวัดบุรีรัมย์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใชจายในการจัดการจราจร 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 37,489.66 38,320.28 36,040 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่

170,505 170,325 169,900 -0.04 % 169,830

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

480,000 472,419 697,600 -100 % 0

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) 5,280 5,280 5,280 -100 % 0

เงินบําเหน็จลูกจางประจํา 419,170 0 0 0 % 0

รวมงบกลาง 10,399,107.77 9,539,977.28 10,306,811 11,469,830
รวมงบกลาง 10,399,107.77 9,539,977.28 10,306,810.53 11,469,830
รวมงบกลาง 10,399,107.77 9,539,977.28 10,306,810.53 11,469,830

รวมแผนงานงบกลาง 10,399,107.77 9,539,977.28 10,306,810.53 11,469,830
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น

140,225.58 0 347,920 99.91 % 695,520

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 24,193.41 0 70,000 71.43 % 120,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 24,193.41 0 70,000 71.43 % 120,000
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

40,064.47 0 99,720 99.28 % 198,720

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น

1,374,480 1,374,480 1,126,080 32.35 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,603,156.87 1,374,480 1,713,720 2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 3,320,192 3,305,120 4,223,850 -16.73 % 3,517,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

84,000 86,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 204,000 189,000 222,000 -8.11 % 204,000

คาจางลูกจางประจํา 220,020 231,060 240,480 11.18 % 267,360

คาตอบแทนพนักงานจาง 108,000 245,800 332,280 2.93 % 342,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 12,000 34,000 48,000 50 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,948,212 4,090,980 5,150,610 4,486,360
รวมงบบุคลากร 5,551,368.87 5,465,460 6,864,330 7,111,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 271,091 -94.47 % 15,000

คาเชาบาน 196,900 144,900 141,000 -48.94 % 72,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 23,166 39,289 38,003 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 220,066 184,189 450,094 137,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 56,380.92 76,212.35 40,000 25 % 50,000

คาจัดทําประกันภัยรถสวนกลาง 0 0 0 100 % 30,000

คาจางเหมาบริการ 324,000 0 0 0 % 0

คาใชจายในการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการใหบริการของเทศบาล
ตําบลทะเมนชัย

15,000 15,000 15,000 -100 % 0

โครงการจางเหมาดูแลรักษาตนไม สนาม
หญา และสวนหยอมภายในบริเวณเทศบาล
ตําบลทะเมนชัย

0 108,000 108,000 -50 % 54,000

โครงการจางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติ
งานชวยเหลือดานงานธุรการและงาน
ทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล เทศ
บาลตําบลทะเมนชัย

0 0 0 100 % 54,000
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โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกในการ
ปฏิบัติงานดูแล ควบคุม และปฏิบัติหนาที่
ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตําบลทะเมน
ชัย 

0 27,000 0 0 % 0

โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกในการ
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในอาคาร
สํานักงาน และบริเวณรอบอาคารสํานักงาน
และบริเวณรอบนอกตัวอาคาร เทศบาล
ตําบลทะเมนชัย

0 135,000 198,000 -45.45 % 108,000

โครงการบํารุงรักษาและซอมแซม แกไข
ระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร

0 0 0 100 % 100,000

จางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับ
สนุนดานงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สํานักปลัดเทศบาล  

27,000 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 18,300 34,335 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาชดใชความเสียหาย 0 30,000 0 0 % 0

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 160,610 229,699 210,000 -61.9 % 80,000

คาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซม
ระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร

97,000 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000
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โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่นรวมทั้งกรณีเลือกตั้ง
ซอม

0 0 179,000 -100 % 0

โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย 0 15,787 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเทศบาล 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ 114,788 19,760 20,000 300 % 80,000

โครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
เทศบาล

19,495 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและธร
รมาภิบาล

16,380 26,521 20,000 50 % 30,000

โครงการอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงาน
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงาน
จางและผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลทะ
เมนชัย

0 150,985 0 0 % 0

โครงการอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงาน
ในคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน ลูกจางประจํา ฯลฯ

250,000 0 0 0 % 0

โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงาน
จางและผูนําชุมชนในเขตเทศบาลตําบลทะ
เมนชัย

0 0 0 100 % 30,000
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับขอ
กฎหมายใหกับประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลทะเมนชัย

0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 86,707.6 219,516.65 121,480 -58.84 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,185,661.52 1,087,816 961,480 801,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 120,505 144,550 140,000 -64.29 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 18,075 10,000 -100 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 19,605 30,000 50,000 -60 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 6,000 6,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 79,689.98 60,051.14 100,000 0 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 37,905 87,180 80,000 -62.5 % 30,000

วัสดุสํารวจ 0 2,240 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 263,704.98 348,096.14 390,000 220,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 581,900.11 529,111.46 570,000 -21.05 % 450,000

คาบริการโทรศัพท์ 6,828.74 3,470.01 10,000 0 % 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 5,088 13,155.6 30,000 20 % 36,000
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 89,573.54 96,872.63 140,000 -28.57 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 683,390.39 642,609.7 750,000 596,000
รวมงบดําเนินงาน 2,352,822.89 2,262,710.84 2,551,574.47 1,754,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน (ระบบ inverter)  ขนาด 
36,000 บีทียู พรอมติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง

110,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อเกาอี้ปรับระดับ จํานวน 5 ตัว 15,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัว 0 0 0 100 % 17,960

จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น จํานวน 1 
เครื่อง

0 6,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีที
ยู พรอมติดตั้ง จํานวน 2 เครื่อง

0 110,800 0 0 % 0

จัดซื้อโซฟาไมชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด 12,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จํานวน 
2 ตู

0 9,600 0 0 % 0
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จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 
2 ตัว

0 0 0 100 % 12,200

จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต 
จํานวน 2 ตัว

0 0 0 100 % 15,600

จัดซื้อโตะพับหนาเหล็ก จํานวน 30 ตัว 0 0 0 100 % 48,000

จัดซื้อพัดลมติดผนังพรอมติดตั้ง จํานวน 9 
ชุด

13,500 0 0 0 % 0

ติดตั้งระบบโทรศัพท์อัตโนมัติภายในสํานัก
งานเทศบาลตําบลทะเมนชัย

0 0 60,000 -100 % 0

ตูเก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 1 ตู 0 0 4,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
จํานวน 1 คัน

48,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อรถสวนกลาง ประเภทรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูง
สุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ลอ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน  

0 0 854,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงสําหรับหองประชุม 0 0 35,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 
จํานวน 1 ชุด ราคา 30,300 บาท

0 30,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

29,900 29,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 
แบบ Network

0 9,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 7,500

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

0 0 10,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 
เครื่อง 

0 4,200 0 0 % 0

อุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) 

0 1,400 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 229,700 201,800 963,800 101,260
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

ปรับปรุง/ซอมแซมอาคารสํานักงานเทศบาล
ตําบลทะเมนชัย

0 0 1,000,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 1,000,000 0
รวมงบลงทุน 229,700 201,800 1,963,800 101,260

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการจัด
ตั้งศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อใชเป็น"สถานที่กลาง" สําหรับองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0 0 0 100 % 10,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการรัฐพิธีอําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์

0 0 20,000 -50 % 10,000

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

20,000 0 0 0 % 0
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อุดหนุนโครงการรัฐพิธีอําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์

0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนงบประมาณตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0 10,000 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอลําปลาย
มาศ โครงการสนับสนุนกิจกรรมของกิ่ง
กาชาดอําเภอลําปลายมาศในการชวยเหลือ
ผูยากไรและผูดอยโอกาส ผูบาดเจ็บ พิการ
จากอุบัติภัยตาง ๆ

20,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาดอําเภอ
ลําปลายมาศ ในการรับบริจาคโลหิต 
อวัยวะ ดวงตาและชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภัย ผูดอยโอกาสและผูยากไร
ประจําปีงบประมาณ 2564

0 0 50,000 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอลําปลาย
มาศตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมของกิ่ง
กาชาดอําเภอลําปลายมาศในการชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส ผูบาดเจ็บ พิการจากอุบัติภัย
ตางๆ 

0 20,000 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:56 หนา : 12/62



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์

0 20,000 20,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 40,000 70,000 90,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 70,000 90,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 8,173,891.76 7,999,970.84 11,469,704.47 8,986,260
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 0 0 100 % 1,095,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 18,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,113,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,113,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 0 0 0 100 % 124,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 124,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 5,000
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การจางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
งานธุรการและงานแผนพัฒนาทองถิ่น ฝ่าย
แผนงานและงบประมาณ สํานักปลัด
เทศบาล เทศบาลตําบลทะเมนชัย

0 0 0 100 % 60,000

โครงการจางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติ
งานสนับสนุนดานงานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน สํานักปลัดเทศบาล

0 45,000 20,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 595 15,000 -33.33 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
เทศบาล

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสัมมนาทางวิชาการของประชาคม
ทองถิ่นเพื่อการจัดทํา การทบทวน เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น

0 0 0 100 % 24,600

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 45,595 65,000 124,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 15,000 -33.33 % 10,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 5,000 300 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 20,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 45,595 85,000 279,400

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โตะเหล็ก 5 ฟุต พรอมเกาอี้เบาะลอเลื่อน 
จํานวน 1 ชุด

0 0 20,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 ชุด ราคา 
23,000 บาท

0 23,000 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 
1 เครื่อง

0 0 2,500 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 23,000 32,500 0
รวมงบลงทุน 0 23,000 32,500 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 68,595 117,500 1,392,400
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 775,380 818,340 1,088,703 9.86 % 1,196,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

คาจางลูกจางประจํา 220,020 231,060 246,240 6.56 % 262,400

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 120,000 188,160 12.37 % 211,440

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,037,400 1,211,400 1,565,103 1,711,840
รวมงบบุคลากร 1,037,400 1,211,400 1,565,103 1,711,840

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 14,000 0 44,000 9.09 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 69,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 38,880 29,180 23,580 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 52,880 29,180 67,580 117,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 11,211 16,975.14 20,000 0 % 20,000
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คาจัดทําประกันภัยรถสวนกลาง 0 0 0 100 % 1,000

จางเหมาบริการพนักงานเพื่อปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทองถิ่น คา
ธรรมเนียมตางๆ และรายไดอื่นๆ ของเทศ
บาลตําบลทะเมนชัย

0 0 216,000 -100 % 0

จางเหมาบริการพนักงานเพื่อปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทองถิ่น คา
ธรรมเนียมตางๆ และรายไดอื่นๆ ของเทศ
บาลตําบลทะเมนชัย การสํารวจ การบันทึก
ขอมูล

0 0 0 100 % 162,000

จางเหมาบริการพนักงานเพื่อปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม
ตางๆ และรายไดอื่นของเทศบาลตําบลทะ
เมนชัย

90,000 72,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 52,020 26,980 38,300 -73.89 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี 15,000 148,225 0 0 % 0

โครงการออกหนวยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
ใหบริการประชาชนใหความรูผูอยูในขาย
การชําระภาษีนอกสถานที่

0 0 0 100 % 10,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 36,830 18,710 5,445 818.27 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 205,061 282,890.14 289,745 273,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,000 39,970 60,000 -50 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,730 17,039 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 69,730 57,009 100,000 64,000
รวมงบดําเนินงาน 327,671 369,079.14 457,325 454,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางานปรับระดับ แบบมีลอ จํานวน 4 
ตัว

0 0 12,000 -100 % 0

จัดซื้อเกาอี้ จํานวน 1 ตัว 0 0 0 100 % 3,000

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ระบบ 
Inverter ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง 

0 0 42,500 -100 % 0

จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต 
จํานวน 1 ตัว

0 0 0 100 % 7,800

โซฟาชุดรับแขกชนิดไมประดู จํานวน 1 ชุด 0 22,000 0 0 % 0
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พัดลมติดผนังขนาดใบพัด 18 นิ้ว 2 สาย 
จํานวน 2 ตัว

0 3,600 0 0 % 0

รถเข็นเอนกประสงค์พื้นเรียบสแตนเลส 
แบบชั้นเดียว

0 9,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

จัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์  LED Color 
แบบนอกอาคาร  จํานวน 1 ชุด

0 0 385,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

4,200 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน  1 เครื่อง

0 0 23,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับสํานัก
งาน จํานวน 1 ชุด

0 15,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 7,500 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เช็ค จํานวน 1 เครื่อง 0 0 35,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หนา/นาที) จํานวน 
1 เครื่อง 

0 8,800 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 0 23,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 ชุด

0 0 0 100 % 23,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 0 100 % 7,500

อุปกรณ์อานบัตรอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

0 700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,200 60,800 528,000 41,300
รวมงบลงทุน 4,200 60,800 528,000 41,300

รวมงานบริหารงานคลัง 1,369,271 1,641,279.14 2,550,428 2,207,140
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,543,162.76 9,709,844.98 14,137,632.47 12,585,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 0 196,560 216,800 -6.23 % 203,300

คาตอบแทนพนักงานจาง 0 75,200 116,400 18.45 % 137,880
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 0 16,000 24,000 -60.25 % 9,540

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 287,760 357,200 350,720
รวมงบบุคลากร 0 287,760 357,200 350,720

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 0 58,800 27.55 % 75,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 58,800 75,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการจางเหมาในการรักษาความ
ปลอดภัยและทําความสะอาดบริเวณอาคาร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในงาน
การรักษาความสงบภายใน

0 99,000 0 0 % 0

โครงการจางเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติ
งานสนับสนุนดานงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

0 54,000 252,000 -57.14 % 108,000

จางเหมาบุคลากรภายนอกเพื่อชวยเหลือ
การปฏิบัติงานในงานการรักษาความสงบ
ภายในเทศบาลตําบลทะเมนชัย

90,000 0 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล

0 0 6,475 208.88 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 90,000 153,000 283,475 178,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 15,000
รวมงบดําเนินงาน 90,000 153,000 342,275 268,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตูเก็บชุดดับเพลิงแบบบานเลื่อน
กระจกใส จํานวน 1 ตู 

0 8,900 0 0 % 0

โตะทํางานพรอมเกาอี้ จํานวน 1 ชุด 0 0 3,500 -100 % 0
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายใน
เขตพื้นที่เทศบาลตําบลทะเมนชัย

0 0 0 100 % 500,000

จัดซื้อเครื่องรับ - สงวิทยุระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 5 เครื่อง 

0 0 60,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องกดน้ํารอน - น้ําเย็นแบบตั้งพื้น 
(ถังคว่ํา) จํานวน 1 เครื่อง

0 6,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการติดตั้งกลองวงจรปิด CCTV ในเขต
พื้นที่ตําบลทะเมนชัย

0 0 0 100 % 350,000

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อป้ายหยุดตรวจแบบสามเหลี่ยม 
จํานวน 2 ชุด

0 39,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 53,900 63,500 850,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งกลองวงจรปิด CCTV ถนน
สาย หมูที่ 7 - หมูที่ 14

0 0 100,000 -100 % 0
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ตอเติมอาคารสํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเทศบาลตําบลทะเมนชัย

0 0 350,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 450,000 0
รวมงบลงทุน 0 53,900 513,500 850,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติด อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

0 0 10,000 0 % 10,000

อุดหนุนโครงการป้องกันและแกไขปัญหายา
เสพติด อําเภอลําปลายมาศ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

0 10,000 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการอบรมอาสาสมัครจราจร
ชวยเหลืองานตํารวจ

0 0 50,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 10,000 60,000 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 10,000 60,000 10,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 90,000 504,660 1,272,975 1,478,720
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 182,880 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 182,880 0 0 0
รวมงบบุคลากร 182,880 0 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

42,000 68,200 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 42,000 68,200 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 10,806 0 12,000 -100 % 0

คาจัดทําประกันภัยรถสวนกลาง 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน 40,290 0 0 0 % 0

โครงการฝึกซอมแผนป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

40,000 83,280 0 100 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:56 หนา : 25/62



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกอบรมชุุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาลตําบลทะเมนชัย

0 178,710 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 141,770 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 91,096 403,760 162,000 160,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสราง 0 2,350 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,740 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 47,372.4 39,413.61 50,000 0 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 8,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 6,000 1,000 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 64,112.4 50,763.61 70,000 110,000
รวมงบดําเนินงาน 197,208.4 522,723.61 232,000 270,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ําวา 6,000 ซีซี 
หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไมต่ํากวา 170 
กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ํา 

0 0 70,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์อื่น

แผงกั้นจราจร 28,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,000 0 70,000 0
รวมงบลงทุน 28,000 0 70,000 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 408,088.4 522,723.61 302,000 270,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 498,088.4 1,027,383.61 1,574,975 1,748,720

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 661,200 699,540 758,800 5.26 % 798,700

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 703,200 741,540 800,800 840,700
รวมงบบุคลากร 703,200 741,540 800,800 840,700
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 30,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 41,124 11,142 28,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 41,124 11,142 28,800 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 7,221 450 20,000 0 % 20,000

คาจัดทําประกันภัยรถสวนกลาง 0 0 0 100 % 1,000

โครงการจางเหมาบริการเพื่อดูแลบํารุง
รักษา ตกแตงสนามหญา - ตนไม พรอมทํา
ความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหอง
สมุดเฉลิมพระเกียรติ

0 0 108,000 -50 % 54,000

โครงการจางเหมาบริการเพื่อปฎิบัติงาน
ธุรการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการ
ศึกษา

0 0 108,000 -50 % 54,000

จางเหมาบริการเพื่อปฎิบัติงานธุรการใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองการศึกษา

90,000 108,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 100 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 44,814 29,679 60,000 -83.33 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน 400 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 102,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 55,800 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 244,435 193,929 331,000 169,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,040 35,000 50,000 -80 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,284 11,600 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 54,324 46,600 60,000 22,000
รวมงบดําเนินงาน 339,883 251,671 419,800 221,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ดิจิตอล (ขาว-ดํา
และสี) จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 120,000 
บาท

0 115,000 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง

0 30,100 0 0 % 0

จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน 
จํานวน 2 ตู

0 8,740 0 0 % 0

ตูเหล็ก 5,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์อัตโนมัติ จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 
51,900 บาท

0 51,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 0 100 % 9,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง 

0 7,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

ป้ายหองสมุด 40,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 45,500 213,140 0 9,500
รวมงบลงทุน 45,500 213,140 0 9,500
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,088,583 1,206,351 1,220,600 1,071,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 465,000 487,500 520,000 6.35 % 553,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 84,000 0 % 84,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 144,490 149,030 155,000 7.74 % 167,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 14,930 10,390 5,700 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 624,420 646,920 764,700 804,000
รวมงบบุคลากร 624,420 646,920 764,700 804,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 13,000 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 13,000 20,000 20,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทะเมนชัย

0 0 0 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันสําคัญของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการ
ประเมินมาตรฐาน

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

160,900 234,210 310,650 -30.26 % 216,650

รวมค่าใช้สอย 160,900 234,210 345,650 291,650
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 49,960 28,380 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 30,000 30,000 30,000 1,748.33 % 554,500

คาอาหารเสริม (นม) 510,797.44 425,033.26 624,900 -100 % 0

วัสดุการศึกษา 50,000 20,000 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 640,757.44 503,413.26 714,900 564,500
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 801,657.44 750,623.26 1,080,550 926,150

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
(ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 
เครื่อง

0 47,000 0 0 % 0

ชั้นวางหนังสือ 6,000 0 0 0 % 0

ชุดรับแขก 7,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

29,900 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) 
จํานวน 1 เครื่อง 

0 16,900 0 0 % 0
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 
เครื่อง 

0 4,200 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

โตะหินออน 12,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 55,400 68,100 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการจัดทําป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทะเมนชัย

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งกลองวงจรปิดในบริเวณ
อาคารหองสมุดเฉลิมพระเกียรติ

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทะเมนชัย

0 300,000 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารหองสมุดเฉลิมพระ
เกียรติ

0 0 300,000 -100 % 0

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทะเมนชัย

0 0 300,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 300,000 900,000 0
รวมงบลงทุน 55,400 368,100 900,000 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานทะเมนชัย โครงการ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนสูมาตรฐานการศึกษา

0 0 100,000 -50 % 50,000

อุดหนุนโรงเรียนบานทะเมนชัย โครงการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

50,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบานทะเมนชัยโครงการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับปฐมวัยสู
มาตรฐานการศึกษา

0 80,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบานหนองตาดนอย 
โครงการการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

0 0 88,000 -43.18 % 50,000

อุดหนุนโรงเรียนบานหนองตาดนอย 
โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนการสอน

50,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบานหนองตาดนอย
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สูหองเรียน

0 80,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบานหนองหญาปลอง 
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูทักษะ
ภาษาไทย

0 0 0 100 % 50,000
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อุดหนุนโรงเรียนบานหนองหญาปลอง 
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูทักษะ
ภาษาไทยปีงบประมาณ 2564

0 0 100,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบานหนองหญาปลอง 
โครงการสงเสริมผลิตภัณฑ์สรางสรรค์อาชีพ

50,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบานหนองหญาปลอง
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูทักษะ
ภาษาไทย

0 80,000 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
เทศบาล 
 โครงการอาหารกลางวัน

1,044,040 0 0 0 % 0

อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
เทศบาล โครงการอาหารกลางวัน

0 952,639 1,124,000 -9.2 % 1,020,600

รวมเงินอุดหนุน 1,194,040 1,192,639 1,412,000 1,170,600
รวมงบเงินอุดหนุน 1,194,040 1,192,639 1,412,000 1,170,600

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,675,517.44 2,958,282.26 4,157,250 2,900,750
รวมแผนงานการศึกษา 3,764,100.44 4,164,633.26 5,377,850 3,971,950
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 602,940 638,940 845,500 8.29 % 915,600

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

18,000 3,000 18,000 0 % 18,000

เงินประจําตําแหนง 0 15,000 59,000 42.37 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 620,940 656,940 922,500 1,017,600
รวมงบบุคลากร 620,940 656,940 922,500 1,017,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 4,500 20,000 -100 % 0

คาเชาบาน 42,800 82,700 45,000 -2.22 % 44,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 15,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,700 6,700 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 48,500 93,900 80,000 59,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 39,850 77,414.87 95,000 -68.42 % 30,000

คาจัดทําประกันภัยรถสวนกลาง 0 0 0 100 % 100,000

คาจางเหมาบริการ 583,000 0 0 0 % 0

คาจางเหมาบริการเอกชนหรือบุคคล
ธรรมดาในการดําเนินงานโครงการหรือเพื่อ
สงเสริมการปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติของ
เทศบาล

0 108,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 2,284 67,464 5,000 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน 36,050 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําดาน
สุขภาพและศึกษาดูงาน

300,507 0 0 0 % 0

โครงการมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบ
คุมโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) พ.ศ.2564

0 0 210,000 -100 % 0
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โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข
เลือดออก      98,512.5 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา

18,300 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์และปลูกจิตสํานึกในการ
พิทักษ์สิ่งแวดลอม

27,400 39,900 0 0 % 0

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินฟื้นฟูการ
แพทย์

0 0 380,000 1.05 % 384,000

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินฟื้นฟูการ
แพทย์เทศบาลตําบลทะเมนชัย

0 367,000 0 0 % 0

โครงการสรางเสริมสุขภาพดวยการออก
กําลังกายพัฒนาจิตใจ

39,300 0 0 0 % 0

โครงการอบรมรณรงค์การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยและศึกษาดูงาน

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมรณรงค์ลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอย

435,300 0 0 0 % 0

โครงการอบรมรณรงค์และป้องกันปัญหายา
เสพติด(ทูบีนัมเบอร์วัน)      50,000 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 34,135 48,540 90,000 11.11 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 1,664,638.5 708,318.87 800,000 644,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 20,000 20,000 20,000 -50 % 10,000

วัสดุงานบานงานครัว 19,620 29,100 25,000 -60 % 10,000

วัสดุกอสราง 20,000 16,450 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 37,576.29 50,325.96 80,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 160,594 50,000 -40 % 30,000

วัสดุการเกษตร 5,000 9,915 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 2,650 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 22,670 4,400 25,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,840 44,460 20,000 50 % 30,000

วัสดุอื่น 0 10,000 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 144,706.29 347,894.96 260,000 120,000
รวมงบดําเนินงาน 1,857,844.79 1,150,113.83 1,140,000 823,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา 
และสี) ความเร็ว 20 แผนตอนาที

0 0 120,000 -100 % 0
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เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
36,000 บีทียู 1 เครื่อง ระบบ Inverter 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 55,400 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 0 100 % 5,000

จัดซื้อพัดลมตัุ้งพื้นขนาด 16 นิ้ว จํานวน 10 
ตัวๆละ 1,800 บาท

0 17,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา 56,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอออน จํานวน 2 
เครื่อง

0 0 0 100 % 21,800

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โนตบุก สําหรับสํานัก
งาน จํานวน 1 ชุด

0 15,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 56,000 33,800 175,400 26,800
รวมงบลงทุน 56,000 33,800 175,400 26,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,534,784.79 1,840,853.83 2,237,900 1,867,400
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไขเลือด
ออก

0 59,048.05 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)

0 0 0 100 % 200,000

โครงการมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง 
BURIRAM HEALTHY MODEL

0 77,680 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันไขเลือดออก 0 0 200,000 -25 % 150,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจาฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี วาดวยเรื่องสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาฯ

0 0 30,000 0 % 30,000
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โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา

0 19,980 0 0 % 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรู ใน
การป้องกันโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และการจัดทําหนากาก
อนามัยเพื่อป้องกัน  ตัวเอง ทีมครู ก.

0 39,878 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 196,586.05 230,000 410,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 130,000
รวมงบดําเนินงาน 0 196,586.05 230,000 540,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซื้อเครื่องวัดไขอินฟาเรดพรอมขาตั้ง 
จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 2,100 บาท

0 0 21,000 -100 % 0
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จัดซื้อเตียงรถเข็นฉุกเฉินปรับนั่งนอนได
พรอมระบบล็อคเตียง จํานวน 1 ชุด

0 0 38,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 59,500 0
รวมงบลงทุน 0 0 59,500 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 196,586.05 289,500 540,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,534,784.79 2,037,439.88 2,527,400 2,407,400

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู
ดอยโอกาสและผูประสบปัญหาทางสังคม 
ประจําปี 2565

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:56 หนา : 44/62



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาดอําเภอ
ลําปลายมาศ ในการรับบริจาคโลหิต 
อวัยวะ ดวงตาและชวยเหลือผูประสบ
สาธารณภัย ผูดอยโอกาสและผูยากไร

0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์

0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 40,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 90,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 90,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 864,000 939,200 764,280 -27.06 % 557,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 96,000 112,000 96,000 -25 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 960,000 1,051,200 860,280 629,500
รวมงบบุคลากร 960,000 1,051,200 860,280 629,500
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 10,000

คาใชจายในการจัดการขยะ 44,910 63,633.62 80,000 25 % 100,000

โครงการจางเหมาบุคคลธรรมดาดูแลรักษา
ความสะอาดและสิ่งปฏิกูลมูลฝอย เทศบาล
ตําบลทะเมนชัย

0 162,000 216,000 -50 % 108,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน 22,600 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 5,520 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 67,510 231,153.62 296,000 228,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 5,900 10,000 -100 % 0

วัสดุงานบานงานครัว 5,390 3,650 0 0 % 0

วัสดุกอสราง 49,954 29,301 30,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 38,000 15,800 0 100 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 59,366.45 43,140.79 100,000 -5 % 95,000

วัสดุการเกษตร 80,000 80,000 95,000 -100 % 0
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วัสดุอื่น 6,805 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 239,515.45 177,791.79 235,000 145,000
รวมงบดําเนินงาน 307,025.45 408,945.41 531,000 373,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,267,025.45 1,460,145.41 1,391,280 1,002,500
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,267,025.45 1,460,145.41 1,391,280 1,002,500

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 599,400 635,220 692,040 5.92 % 733,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 599,400 635,220 692,040 733,000
รวมงบบุคลากร 599,400 635,220 692,040 733,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบาน 37,800 39,600 40,000 0 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 5,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:56 หนา : 47/62



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,170 2,440 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 39,970 42,040 45,000 45,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 2,940 323.14 18,000 -44.44 % 10,000

คาจัดทําประกันภัยรถสวนกลาง 0 0 0 100 % 500

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 0 0 11,000 -9.09 % 10,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 2,940 323.14 29,000 30,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,735 20,000 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,500 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,980 19,990 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 39,715 39,990 35,500 35,000
รวมงบดําเนินงาน 82,625 82,353.14 109,500 110,500

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:56 หนา : 48/62



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 682,025 717,573.14 801,540 843,500
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 100 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ 100,650 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเคราะห์ผูดอยโอกาสในเขต
เทศบาล

50,000 0 0 0 % 0

โครงการสงเคราะห์ผูดอยโอกาสและผู
ประสบปัญหาสังคม

0 48,400 0 0 % 0

โครงการสงเสริมการสรางอาชีพกลุมสตรี 32,020 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 0 0 50,000 -100 % 0

สรางภาคีเครือขายดานพลังงานระหวาง
บาน ชุมชน วัด โรงเรียน รพ.สต. หนวยงาน
ภาครัฐและหนวยงานเอกชน

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 182,670 48,400 70,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 182,670 48,400 70,000 55,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ 
จํานวน 2 ตู 

0 0 9,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 7,500 -100 % 0

จัดซื้ออุปกรณ์อานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จํานวน 1 ชุด

0 0 700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 17,800 0
รวมงบลงทุน 0 0 17,800 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 182,670 48,400 87,800 55,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 864,695 765,973.14 889,340 898,500
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬา"ทะเมนชัยคัพ" 250,000 250,000 47,360 111.15 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 250,000 250,000 47,360 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 60,000 60,000 60,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 60,000 60,000 60,000 0
รวมงบดําเนินงาน 310,000 310,000 107,360 100,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 310,000 310,000 107,360 100,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานทําบุญวันขึ้นปีใหม 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดงานนมัสการพระธาตุเจดีย์ใหญ
ทะเมนชัย

74,000 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีฉลองศาลเจาพอ
หินตั้ง

29,995.75 34,587.88 31,000 222.58 % 100,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 117,500 127,360 172,000 -70.93 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา 145,400 24,000 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม 30,000 27,350 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 0 84,000 0 100 % 50,000

โครงการวิถีพุทธ 50,000 38,210 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 446,895.75 335,507.88 203,000 390,000
รวมงบดําเนินงาน 446,895.75 335,507.88 203,000 390,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 446,895.75 335,507.88 203,000 390,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ 
โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง

20,000 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 20,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 20,000 0 20,000 20,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 776,895.75 645,507.88 330,360 510,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น 317,700 339,540 685,832 31.81 % 904,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น

0 0 0 100 % 10,000

เงินประจําตําแหนง 18,000 18,000 20,000 95 % 39,000

คาตอบแทนพนักงานจาง 255,480 260,030 265,080 3.74 % 275,000
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง 23,940 19,390 14,340 4.6 % 15,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 615,120 636,960 985,252 1,243,000
รวมงบบุคลากร 615,120 636,960 985,252 1,243,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

0 43,400 129,000 -61.24 % 50,000

คาเชาบาน 0 0 10,000 380 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา

0 0 0 100 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 43,400 144,000 148,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 90,000 646.28 30,000 -33.33 % 20,000

การจางเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในกอง
ชางและการปฏิบัติงานดานการออกแบบ 
และงานดานการโยธา

0 0 69,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:56 หนา : 54/62
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การจางเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในกอง
ชางและการปฏิบัติงานดานการออกแบบ 
และงานดานการโยธา ประจําปีงบประมาณ 
2563

0 80,500 0 0 % 0

คาจัดทําประกันภัยรถสวนกลาง 0 0 0 100 % 10,000

จางเหมาบริการงานธุรการทั่วไปภายในกอง
ชาง เทศบาลตําบลทะเมนชัย

0 0 0 100 % 54,000

จางเหมาบริการงานธุรการทั่วไปภายในกอง
ชาง สํานักงานเทศบาลตําบลทะเมนชัย

0 85,030 108,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 29,268 3,900 20,000 -50 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน 119,770 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนเขารับการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 633,780 280,000 71.43 % 480,000

รวมค่าใช้สอย 239,038 803,856.28 507,000 584,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 27,360 24,925 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 79,530 159,890 180,000 -44.44 % 100,000

วัสดุกอสราง 99,792 39,910 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 20,000 0 % 20,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,970 13,200 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 226,652 237,925 350,000 270,000
รวมงบดําเนินงาน 465,690 1,085,181.28 1,001,000 1,002,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก 
จํานวน 1 ตู

0 0 0 100 % 6,000

จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ 
จํานวน 1 ตู

0 0 0 100 % 6,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง มอเตอร์ไฟฟ้า 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 18,200 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 1 
เครื่อง

0 0 0 100 % 4,000

ครุภัณฑ์กอสราง

เครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง 0 0 21,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง 0 0 19,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 5,500 -100 % 0

ตูเชื่อมอินเวอร์เตอร์ (แบบมือถือ) จํานวน 1 
เครื่อง 

0 0 10,000 -100 % 0

เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 6,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2  

0 29,900 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 
1 เครื่อง

0 0 0 100 % 6,300

อุปกรณ์อานบัตรอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader)

0 700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 30,600 80,600 22,300
รวมงบลงทุน 0 30,600 80,600 22,300
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอลําปลายมาศ โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําและเพิ่ม
เฟสไฟฟ้า

297,891.21 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 297,891.21 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 297,891.21 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,378,701.21 1,752,741.28 2,066,852 2,267,300
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุม(ซัมเมิร์สซิเบิ้ล) 0 82,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 82,500 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค์/ตอ
เติมศาลาเอนกประสงค์หลังใหม (ชุมชนบุ
แปบ หมูที่ 7)

0 0 0 100 % 150,000
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โครงการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายบอกเสนทาง 
+ สัญญาณจราจรตามจุดเสี่ยงพรอมติดตั้ง
ในเขตเทศบาลฯ

0 0 0 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ คสล. 
บริเวณที่สาธารณะในชุมชน ศูนย์ผลิตขาว
ชุมชนฯ (ชุมชนบุลิ้นฟ้า หมูที่ 13)

0 0 0 100 % 250,000

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนน คสล. จากแยกเทศบาล 6 
ซอยเจริญสมบัติ หมูที่ 3

0 0 361,500 -100 % 0

กอสรางเสริมผิวจราจร คสล.ปูทับดวยแอ
สฟัสส์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 5 ตอจาก
สนามเด็กเลน หมูที่ 13

0 0 359,000 -100 % 0

โครงการกอสรางถนนดินเลียบทางรถไฟทิศ
ตะวันตก(ชุมชนสวนครัว หมูที่ 8)

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู+ ฝา
ปิด ถนนเทศบาล 4 ฝั่งทิศตะวันออก 
(ชุมชนหนองตาด หมูที่ 3)

0 0 0 100 % 808,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูพรอม
ฝาปิด คสล. รอบอาคารอเนกประสงค์ (2 
ฝั่ง) (ชุมชนสวนครัว หมูที่ 8)

0 0 0 100 % 400,000

โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูพรอม
ฝาปิด ซอยบํารุงทรัพย์ทั้ง 2 ฝั่ง (บานหนอง
หญาปลอง หมูที่ 5)

0 0 0 100 % 500,000
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โครงการขยายทอประปาบริเวณเมรุหลัง
ใหม (ชุมชนทะเมนชัย หมูที่ 1)

0 0 0 100 % 100,000

โครงการขยายผิวจราจร คสล.หนาวัดหญา
ปลอง  - โรงเรียนบานหนองหญาปลอง 
(สองฝั่ง)  (ชุมชนบานหนองหญาปลอง หมูที่ 
5)

0 0 0 100 % 500,000

โครงการขยายผิวจราจรค.ส.ล. ปูทับผิว
จราจรแอสฟัสท์ติก จากแยกป้อมตํารวจฯ 
ไปทางทิศตะวันตกถึงจุดสิ้นสุดถนนค.ส.ล
.(ชุมชนทะเมนชัย หมูที่2)

0 0 187,500 -100 % 0

โครงการขยายผิวจราจรค.ส.ล.หนาวัดหนอง
หญาปลอง - โรงเรียนหนองหญาปลอง(สอง
ฝั่ง) (ชุมชนหนองหญาปลอง หมูที่ 5)

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกคลองอิสาณเขียว (ชุมชน
สวนครัว หมูที่ 8)

0 0 0 100 % 400,000

โครงการขุดลอกคลองอิสาณเขียวพรอม
ปรับปรุงภูมิทัศน์หลังศาลาประชาคม (ชุม
ชนตลาดทะเมนชัย หมูที่ 2)

0 0 0 100 % 300,000

โครงการปรับปรุงถนนดินพรอมลงหินคลุก 
ซอยบรรดาศักดิ์ (เชื่อมตอถนนเทศบาล 6)  
(ชุมชนหนองตาด หมูที่ 3)

0 0 0 100 % 200,000
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โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกถนนดิน
ใหมเลียบทางรถไฟ (ชุมชนสวนครัว หมูที่ 
8)

0 0 0 100 % 200,000

โครงการวางทอระบายน้ํามาตรฐานถนน
รถไฟ(ฝั่งทิศเหนือ) จุดเริ่มตนจากแนวทอ
เดิมถึงบาน อ.รุงทิวา(ชุมชนบุแปบ หมูที่ 7)

0 0 593,500 -100 % 0

โครงการเสริมผิว ค.ส.ล. ลาดทับดวยแอ
สฟัสส์ติกคอนกรีตถนนเจริญชัย ภายใน
ชุมชน (ชุมชนทะเมนชัย หมูที่ 1)

0 0 387,000 -100 % 0

โครงการเสริมผิวค.ส.ล.ลาดทับดวยแอ
สฟัสท์ติกคอนกรีตถนนบุญสัมพันธ์(ชุมชน
ทะเมนชัยสอง หมูที่ 14)

0 0 409,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 2,897,500 3,908,000
รวมงบลงทุน 0 82,500 2,897,500 3,908,000

รวมงานก่อสร้าง 0 82,500 2,897,500 3,908,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,378,701.21 1,835,241.28 4,964,352 6,175,300
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการรณรงค์และปลูกจิตสํานึกในการ
พิทักษ์สิ่งแวดลอม

0 0 0 100 % 40,000

โครงการอบรมรณรงค์การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยและศึกษาดูงาน

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 90,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 140,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 140,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 140,000

รวมทุกแผนงาน 31,026,561.57 31,186,146.72 41,500,000 41,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 11,469,830 บาท
งบกลาง รวม 11,469,830 บาท

งบกลาง รวม 11,469,830 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 130,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5
 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ.2533 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 173
 ข้อ 3

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราช
บัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา จํานวน 300,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือกิจการประปาให้สามารถดําเนิน
งานบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องกรณีฉุกเฉินและกรณีไม่
สามารถจัดเก็บค่าบริการได้ตามประมาณการ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,300,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554  
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 130
 ข้อ 1
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,600,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้แก่คนพิการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 130
 ข้อ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 90,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน
สงเคราะหตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพของคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หน้า 131 ข้อ 3

เงินสํารองจ่าย จํานวน 160,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือจําเป็นร่งด่วนตามความเหมาะสม โดยปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น การดําเนิน
การโครงการจัดระเบียบจราจร ฯ ค่าจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยม ยาง
ชะลอความเร็ว ค่ากรวย การแผงกั้นจราจร ค่าป้ายบอกทาง ฯลฯ
 โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 680,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน
ทุกประเภทตามหนังสือที่ มท 0808.5/ว31 ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม 2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 169,830 บาท

    - เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทะเมนชัย (ตามหนังสือ
ที่ มท 0891.3/ว 514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,986,260 บาท

งบบุคลากร รวม 7,111,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตราๆละ 27,600 บาท /เดือน และเงินค่า
ตอบแทนรายเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ๆ
 ละ 15,180 บาท/ เดือน 
    - ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯลฯ
 พ.ศ. 2554 
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ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนประจําตําแหน่งนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตราๆละ 4,000 บาท /เดือน และเงิน
ประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 3,000
 บาท/ เดือน 
    - ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯลฯ
 พ.ศ. 2554 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 อัตราๆละ 4,000 บาท /เดือน และเงินค่าตอบแทนพิเศษรอง
นายกเทศมนตรี จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 3,000 บาท/ เดือน 
    - ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯลฯ
 พ.ศ. 2554 

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 อัตราๆละ 9,660 บาท /เดือน และเงินค่า
ตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 อัตรา ๆ
 ละ 6,900 บาท/ เดือน 
    - ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯลฯ
 พ.ศ. 2554 
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน 1
 อัตราๆ ละ 15,180 บาท/เดือน เงินค่าตอบแทนรายเดือนรอง
ประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 12,420
 บาท/เดือน เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา
เทศบาล จํานวน 10 อัตราๆ ละ 9,660 บาท /เดือน 
    - ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯลฯ
 พ.ศ. 2554 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,486,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,517,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นเงินดือนของพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 11 อัตรา ได้แก่ ปลัดเทศบาล , รอง
ปลัดเทศบาล , หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล , หัวหน้าฝ่ายอํานวย
การ , หัวหน้าฝ่ายปกครอง , นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ นัก
จัดการงานทั่วไปชํานาญการ เจ้าพนักงานทะเบียนชํานาญ
งาน ตามตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณจ่ายตั้งไว้ 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อต่างๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินค่า
ตอบแทนรายเดือนตําแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่นกลาง เงินเพิ่ม
ค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น ตามตําแหน่งที่ ก.ท. กําหนด โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้
รับ ตามที่ระเบียบกําหนด จํานวน  5  อัตรา  ได้แก่ ปลัด
เทศบาล , รองปลัดเทศบาล , หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล , หัว
หน้าฝ่ายอํานวยการ และหัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 -  โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ลงวันที่ 18 เมษายน 2556  โดยคํานวณจ่ายตั้งไว้ 12
 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 267,360 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่า
จ้างประจําปี จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง นักการ ตาม
ตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณจ่ายตั้งไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 342,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา ได้แก่  ตําแหน่งพนักงานขับ
รถยนต จํานวน 2 อัตรา , ตําแหน่งคนงาน จํานวน 2 อัตรา ตาม
ตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณจ่ายตั้งไว้ 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน
จ้าง จํานวน 4 อัตรา  ได้แก่  ตําแหน่งพนักงานขับรถ
ยนต จํานวน 2 อัตรา , ตําแหน่งคนงาน จํานวน 2 อัตรา  ตาม
ตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณจ่ายตั้งไว้ 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 1,754,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 137,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ , ค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ , ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด , ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฯลฯ 
    -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
       1. กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
       2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.
       3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม  2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
        4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์เบิก
ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ที่ไม่มีเคหะสถานเป็นของตนเอง เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
     

ค่าใช้สอย รวม 801,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําประกันภัยรถส่วนกลาง จํานวน 30,000 บาท

  -  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจัดทําประกัน
ภัยรถส่วนกลาง) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักปลัด
เทศบาล เช่น รถยนตส่วนกลาง จํานวน  2  คัน รถ
จักรยานยนต จํานวน 1 คัน 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   4. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ
) 0405.4/ว 520 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการคืนพัสดุที่ชํารุดหรือเสื่อมคุณภาพ 
    5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมภายใน
บริเวณเทศบาลตําบลทะเมนชัย

จํานวน 54,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาดูแลรักษา
ต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมภายในบริเวณเทศบาลตําบลทะ
เมนชัย จํานวน 1 อัตรา ๆ  ละ 9,000 บาท/เดือน 
        - เพื่อดูแลบํารุงรักษาไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้คลุม
ดิน พรวนดิน ปรับปรุงดิน ไม้ดอกไม้ประดับ ใส่ปุ๋ย ฉีดยา พ่น
ยา ตัดแต่งไม้ยืนต้นให้สวยงามอยู่เสมอ ฯลฯ
       - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านงาน
ธุรการและงานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลทะ
เมนชัย

จํานวน 54,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านงานธุรการและงานทะเบียนราษฎร สํานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลทะเมนชัย จํานวน 1 อัตรา ๆ
  ละ 9,000 บาท/เดือน 
        - เพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านงานธุรการและงานทะเบียน
ราษฎร สํานักปลัดเทศบาล  เพื่อให้การบริการประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
       - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาดภายในอาคารสํานักงาน และบริเวณรอบอาคารสํานักงานและ
บริเวณรอบนอกตัวอาคาร เทศบาลตําบลทะเมนชัย

จํานวน 108,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกใน
การปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในอาคารสํานักงาน และ
บริเวณรอบอาคารสํานักงานและบริเวณรอบนอกตัวอาคาร เทศ
บาลตําบลทะเมนชัย จํานวน 2 อัตรา ๆ  ละ 9,000 บาท/เดือน 
        - เพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในอาคารสํานัก
งาน และบริเวณรอบอาคารสํานักงานและบริเวณรอบนอกตัว
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลทะเมนชัย และบริเวณอื่นๆ ที่ได้
รับมอบหมาย
       - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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โครงการบํารุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขระบบคอมพิวเตอรงาน
ทะเบียนราษฎร

จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบํารุงรักษาและซ่อม
แซม แก้ไขระบบคอมพิวเตอรงานทะเบียนราษฎร เช่น การบํารุง
รักษา การอัพเดทข้อมูลในระบบงานทะเบียนราษฎรให้มีความทัน
สมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความ
สะดวกและรวดเร็ว 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3. ระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียน
ราษฎร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) หน้า 5 ข้อ 1
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

    -  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล , ค่าระวางบรรทุก , ค่าเช่าทรัพยสิน , ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพต่างๆ ) , ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
    4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
        1. ประเภทค่ารับรอง จํานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพเอกสารค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับ
บุคคล กลุ่มบุคคลคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน
        2. ประเภทค่าเลี้ยงรับรอง จํานวน 30,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล
        3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการของเทศบาลตําบลทะ
เมนชัย  จํานวน 10,000 บาท 
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม  2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
        3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมใน
การคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารในการเดินทางไปราชการหรือค่า
บัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดิน
ทางไปราชการ กรณี อปท. สั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการและรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไม่สามารถเดิน
ทางได้  ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อไปประชุม ฝึก
อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อฝึกอบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อ
ราชการ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
เทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
โครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ค่าประกาศนีย
บัตร สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าถ่ายเอกสารค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในสําหรับการจัดทําโครงการ    
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2562
    4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
    5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้า 158 ข้อ 3
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โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ จํานวน 80,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันสําคัญ
ของชาติ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีฯ วันแม่แห่งชาติ วันคล้ายวัน
สวรรคต ร.9 วันปิยะมหาราชฯลฯ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิดการโครงการ ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในสําหรับการจัดทําโครงการ  
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2562
    4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้า 122 ข้อ 4
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล   เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ค่า
ประกาศนียบัตร สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าถ่ายเอกสารค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในสําหรับการจัดทํา
โครงการ    
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2562
    4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้า 163 ข้อ 21
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โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและผู้นํา
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลทะเมนชัย

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและผู้นําชุมชนในเขตเทศ
บาลตําบลทะเมนชัย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการโครงการ ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ ค่าประกาศนียบัตร สําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าถ่ายเอกสารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในสําหรับการ
จัดทําโครงการ    
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
    4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้า 162 ข้อ 18 
    

วันที่พิมพ : 3/9/2564  17:17:14 หน้า : 18/130



โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลทะเมนชัย

จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับข้อกฎหมายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทะเมน
ชัย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิดการโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ ค่าประกาศนียบัตร สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าถ่าย
เอกสารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในสําหรับการจัดทํา
โครงการ     
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
      1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
    4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้า 159 ข้อ 7
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างทํา
มาทั้งสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
        1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย
        2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ
       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
        1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวัสดุสํานักงานต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง ผ้าปูโตะ ถ้วยชาม แก้วน้ํา จานรอง กระจกเงา ฯลฯ ซึ่ง
โดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่งค่า
ภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา หัว
เทียน กระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํา เบาะรถยนต ฯลฯ  ซึ่งโดย
สภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ โดย
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

       - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระ
ดาษเขียนโปสตอร พู่กัน สี ฟิลม ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ ฯลฯ  ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพ?ดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น  โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เช่น แผ่นจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมนบอรด เมมโม
รี่ ปริ้นเตอร จอมอนิเตอร อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น  โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํารวจเช่น บันได
อะลูมิเนียม เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ  ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้
ต้องสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้
จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกันเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น  โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว
 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่า
ใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค รวม 596,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท

       - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานและสถานที่ในความดูแล
ของเทศบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
บริการ ค่าภาษีเป็นต้นโดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
 เรื่อง หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

      -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทใช้ในการติดต่อราชการรวมถึงค่าใช้
จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท ค่าบริการรักษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น  โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 36,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณียโทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย
โทรเลขค่าธนาณัติ ค่าไปรษณีย ค่าดวงตราไปรษณียอากร ค่าเช่า
ตู้ไปรษณีย เป็นต้น  โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น โทรภาพ
หรือโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอรเน็ต และค่าสื่อสาร
อื่นๆ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการ และค่าใช้จ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกัน  โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 101,260 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 101,260 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4 ตัว จํานวน 17,960 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน (สําหรับรองนายก
เทศมนตรี / ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี / เลขานุการนายก
เทศมนตรี) จํานวน 4 ตัว ๆ ละ  4,490 บาท  โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้
        - เป็นเก้าอี้แบบเบาะหนัง 
        - ขนิดล้อเลื่อน ปรับความสูงต่ํา และปรับเอนได้ 
    - ครุภัณฑรายการนี้เป็นครุภัณฑที่ไม่ปรากฎอยู่ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
 

จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตัว จํานวน 12,200 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2
 ตัว ๆ ละ 6,100 บาท (สําหรับที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและ
เลขานุการนายกเทศมนตรี) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
        - เป็นโตะทํางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 
        - มีตู้ลิ้นชัก 
       - ครุภัณฑรายการนี้เป็นครุภัณฑที่ไม่ปรากฎอยู่ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
  

จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต จํานวน 2 ตัว จํานวน 15,600 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4.5
 ฟุต จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 7,800 บาท (สําหรับรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
        - เป็นโตะทํางานเหล็ก ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 4.5 ฟุต 
        - มีตู้ลิ้นชัก 
       - ครุภัณฑรายการนี้เป็นครุภัณฑที่ไม่ปรากฎอยู่ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
   

วันที่พิมพ : 3/9/2564  17:17:14 หน้า : 25/130



จัดซื้อโตะพับหน้าเหล็ก จํานวน 30 ตัว จํานวน 48,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะพับอเนกประสงคหน้า
เหล็ก จํานวน 30 ตัว ๆ ละ 1,600 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
        - หน้าโตะเป็นหน้าเหล็กสีขาว พ่นสีฝุ่นอบ เหล็กหนาไม่
น้อยกว่า 0.8 มิล
        - ทนต่อการเช็ดถู สารเคมี ความร้อน และกันการทะลุของ
น้ํา
        - ขนาด(กว้างxยาวxสูง )  ไม่น้อยกว่า 45 x 120 x 75
 เซนติเมตร 
        - มีจุกขาปรับระดับได้ ไม่มีหลุดหาย 
        - โครงขาเหล็กพับได้ ผลิตจากเหล็กล่อง หนาไม่น้อย
กว่า 1.2 มิบ ขาชุบโครเมี่ยม  
        - ครุภัณฑรายการนี้เป็นครุภัณฑที่ไม่ปรากฎอยู่ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
  

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 
1 เครื่อง

จํานวน 7,500 บาท

    - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร
หรือLED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 7,500 บาท ราย
ละเอียดเป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้
เป็น"สถานที่กลาง" สําหรับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น"สถานที่
กลาง" สําหรับองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
        - สนับสนุนงบประมาณให้แก่ อบต.โคกสะอาด อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 10,000 บาท 
    - เป็นไปตามหนังสือระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
    1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2563 
    2. หนังสือองคการบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด ที่ บร 72001
/ว 476 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม  2564
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 26  ข้อ 7 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการรัฐพิธีอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 10,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอลํา
ปลายมาศ โครงการรัฐพิธีอําเภอลําปลายมาศ ตามหนังสือที่ บร
0518/ว 597 ลงวันที่ 28 เมษายน 2564    
    - สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการรัฐพิธี อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย     
    - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หน้า 194 ข้อ 1 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,392,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,113,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,113,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,095,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินดือนของพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ เจ้าพนักงาน
ธุรการฯ ตามตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณจ่ายตั้ง
ไว้ 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควร
ได้รับตามที่ระเบียบกําหนด จํานวน 1 อัตรา ได้แก่  หัวหน้าฝ่าย
แผนงานและงบประมาณ  โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะ
กรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวัน
ที่ 18 เมษายน 2556  โดยคํานวณตั้งจ่าย 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 279,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 124,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 124,800 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ที่ไม่มีเคหะสถานเป็นของตนเอง เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 124,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานงานธุรการและงานแผน
พัฒนาท้องถิ่น ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล เทศ
บาลตําบลทะเมนชัย

จํานวน 60,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝ่ายแผน
งานและงบประมาณ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลทะเมน
ชัย จํานวน 1 อัตรา จํานวน 10,000 บาท/เดือน    
        - สําหรับปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น การประสานงานระหว่างหน่วยงานกับภาคประชาชน การขอ
ความร่วมมือจากภาคประชาชน การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งต้องดําเนินการเกี่ยว
กับการบันทึกข้อมูล จัดพิมพเอกสารรับ – ส่ง หนังสือ, จัดสรุปผล
การดําเนินงาน และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
    - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

     -  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล , ค่าระวางบรรทุก , ค่าเช่าทรัพยสิน , ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพต่างๆ) , ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
    4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

      -  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรอง จํานวน 10,000
 บาท
            - ประเภทค่าเลี้ยงรับรอง จํานวน 10,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัด
ทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทะเมนชัย , คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลทะเมนชัย ,คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลทะเมนชัย, ประชาคมท้องถิ่น ฯลฯ
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม  2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
        3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมใน
การคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารในการเดินทางไปราชการหรือค่า
บัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดิน
ทางไปราชการ กรณี อปท. สั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการและรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไม่สามารถเดิน
ทางได้  ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างหรือบุคคลคณะบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อไปประชุม ฝึก
อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาลพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อฝึกอบรม สัมมนา ดูงานหรือไป
ติดต่อราชการ 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการสัมมนาทางวิชาการของประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทํา 
การทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 24,600 บาท

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสัมมนา
ทางวิชาการของประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทํา การทบทวน เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้แก่ประชาคมท้อง
ถิ่น คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางานต่างๆ เกี่ยวกับ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการโครงการ ค่า
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ค่าประกาศนียบัตร สําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าถ่ายเอกสารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในสําหรับการ
จัดทําโครงการ    
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
     2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง พ.ศ.2562
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 19 ข้อ 1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทั้งสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเอง ให้ปฏิบัติดังนี้
        1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย
        2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ
       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
        1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวัสดุสํานักงานต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาวแฟ้ม น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เช่น แผ่นจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมนบอรด เมมโม
รี่ ปริ้นเตอร จอมอนิเตอร อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น  โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

งานบริหารงานคลัง รวม 2,207,140 บาท
งบบุคลากร รวม 1,711,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,711,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,196,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุง เงินเดือนประจําปี จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวยการ
กองคลัง ,นักวิชาการคลังฯ,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ ตามที่ ก
.ท.กําหนด โดยตั้งไว้ 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควร
ได้รับตามที่ระเบียบกําหนด จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวยการ
กองคลัง โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 โดยคํานวณตั้ง
จ่าย 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 262,400 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่า
จ้างประจําปี จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง คนงาน ตาม
ตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณจ่ายตั้งไว้ 12 เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 211,440 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง จํานวน 1 อัตรา ได้แก่   ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ตาม
ตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนดโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 454,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 117,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ที่ไม่มีเคหะสถานเป็นของตนเอง เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 69,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 273,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําประกันภัยรถส่วนกลาง จํานวน 1,000 บาท

    -  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจัดทําประกัน
ภัยรถส่วนกลาง) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง เช่น รถ
จักรยานยนต จํานวน 1 คัน 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้ 
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     2. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.4/ว520 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการคืนพัสดุที่ชํารุดหรือเสื่อมคุณภาพ 
      3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้อง
ถิ่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นๆ ของเทศบาลตําบลทะเมนชัย 
การสํารวจ การบันทึกข้อมูล

จํานวน 162,000 บาท

    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยว
กับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้
อื่นๆ ของเทศบาลตําบลทะเมนชัย การสํารวจ การบันทึก
ข้อมูล  จํานวน 3 อัตรา จํานวน 9,000 บาท ต่อเดือน 
    - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
        2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10  กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เหมาเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

     -  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล , ค่าระวางบรรทุก , ค่าเช่าทรัพยสิน , ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพต่างๆ ) , ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
    4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
          1. ประเภทค่ารับรอง จํานวน 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพเอกสารค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับ
บุคคล กลุ่มบุคคลคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน
        2. ประเภทค่าเลี้ยงรับรอง จํานวน 4,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
       - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม  2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
        3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมใน
การคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารในการเดินทางไปราชการหรือค่า
บัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดิน
ทางไปราชการ กรณี อปท. สั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการและรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไม่สามารถเดิน
ทางได้  ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อไปประชุม ฝึก
อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อฝึกอบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อ
ราชการ 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

วันที่พิมพ : 3/9/2564  17:17:14 หน้า : 40/130



โครงการออกหน่วยประชาสัมพันธเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนให้
ความรู้ผู้อยู่ในข่ายการชําระภาษีนอกสถานที่

จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการออกหน่วยประชาสัมพันธ
เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนให้ความรู้ผู้อยู่ในข่ายการชําระภาษี
นอกสถานที่ในเขตเทศบาลตําบลทะเมนชัย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
โครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ค่าประกาศนีย
บัตร สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าถ่ายเอกสารค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในสําหรับการจัดทําโครงการ    
        - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
          1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
          2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
          3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2562
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้า 172 ข้อ  42 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างทํา
มาทั้งสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินขอให้ปฏิบัติ ดังนี้
        1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย
        2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ
       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
        1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณุปโภค
        4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 64,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาวแฟ้ม น้ําาดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพพมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้งเป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 4,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ โดย
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เช่น แผ่นจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมนบอรด เมมโม
รี่ ปริ้นเตอร จอมอนิเตอร อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น  โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวันที่ 15
  มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 41,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 1 ตัว จํานวน 3,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว ๆ
 ละ  3,000 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
        - เป็นเก้าอี้แบบเบาะหนัง 
        - ขนิดล้อเลื่อน ปรับความสูงต่ํา และปรับเอนได้ 
    - ครุภัณฑรายการนี้เป็นครุภัณฑที่ไม่ปรากฎอยู่ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
   - ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

จัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต จํานวน 1 ตัว จํานวน 7,800 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก ขนาด 4.5
 ฟุต จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 7,800บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
        - เป็นโตะทํางานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 ฟุต 
        - มีตู้ลิ้นชัก 
       - ครุภัณฑรายการนี้เป็นครุภัณฑที่ไม่ปรากฎอยู่ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ จึงจัดซื้อตามราคาท้องตลาด
   - ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 ชุด

จํานวน 23,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 ชุด  จํานวน 23,000 บาท  รายละเอียด
เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 7,500 บาท

 - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง  รายละเอียดเป็นไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,478,720 บาท

งบบุคลากร รวม 350,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 350,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 203,300 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 1 อัตรา  ได้แก่ เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  ตามตําแหน่งที่ ก
.ท.กําหนด โดย คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 137,880 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จําน
วน 1 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรขนาด
เบา ประเภทผู้มีทักษะ ตามตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 9,540 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จําน
วน  1  อัตรา  ได้แก่ พนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักรขนาดเบา
ประเภทผู้มีทักษะ ตามตําแหน่งที่ ก.ท. กําหนด โดย คํานวณตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 268,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 75,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 
    -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
       1. กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
       2. หนังสือที่ มท.0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลของ อปท.
       3.  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๖๐  
      4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม  2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 178,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 108,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท/เดือน 
        - เพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
       - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม  2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

 -  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรอง จํานวน 10,000 บาท
            - ประเภทค่าเลี้ยงรับรอง จํานวน 10,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม อปพร. คณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนฯ และคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม  2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
        3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมใน
การคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารในการเดินทางไปราชการหรือค่า
บัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดิน
ทางไปราชการ กรณี อปท. สั่งให้งดหรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการและรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไม่สามารถเดิน
ทางได้  ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อไปประชุม ฝึก
อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อฝึกอบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อ
ราชการ 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัตเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต  ฯลฯ  ตั้งไว้
จํานวน  20,000.- บาท  ดังนี้    
        1.) เทศกาลปีใหม่  งบประมาณ  10,000.- บาท 
        2.) เทศกาลสงกรานต  งบประมาณ 10,000.- บาท 
         - เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ ค่าน้ําดื่มบริการประชาชนที่
สัญจรไปมา
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทยและมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยว  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว634 ลงวันที่  22 กันยายน  2557
    4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2562
    5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 3  ข้อ 1 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างทํา
มาทั้งสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
        1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย
        2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ
       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
        1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาวแฟ้ม น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เช่น แผ่นจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมนบอรด เมมโม
รี่ ปริ้นเตอร จอมอนิเตอร อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้งเป็นต้น  โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15  มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 850,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 850,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทะ
เมนชัย

จํานวน 500,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการติดตั้งระบบ
เสียงตามสายภายในชุมชน/หมู่บ้าน ได้แก่ เครื่องแม่ข่ายส่ง
สัญญาณที่สํานักงานเทศบาลฯ และเครื่องลูกข่ายรับสัญญาณใน
ชุมชน/หมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตําบลทะเมนชัย ตามราย
ละเอียดที่เทศบาลฯ กําหนด
    - ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 25  ข้อ 6 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตพื้นที่ตําบลทะเมนชัย จํานวน 350,000 บาท

     - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ใน
เขตพื้นที่ตําบลทะเมนชัย รายละเอียดดังนี้
        - ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทะ
เมนชัย ตามจุดเสี่ยงภัย/จุดอันตรายทั้ง 8 หมู่บ้าน
        1. บริเวณสี่แยกเสาหลักเมืองภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน
ทะเมนชัย
        2. บริเวณจากแยกที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน ไปสามแยกหน้า
สถานีรถไฟ หมู่ที่ 2 บ้านทะเมนชัย
        3. บริเวณแยกศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองตาด
        4. บริเวณเส้นทางจากหมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง ไป
ตําบลตลาดโพธิ์
        5. บริเวณสี่แยกศาลากลางหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 บ้านบุแปบ
        6. บริเวณสามแยกป่าม่วง (ด้านในหมู่บ้าน)  หมู่ที่ 8 บ้าน
สวนครัว
        7. บริเวณเส้นทางโค้งสระน้ํา หมู่ที่ 13 บ้านบุลิ้นฟ้า ไป
บ้านหนองม่วงน้อย ตําบลทะเมนชัย
        8 บริเวณสระตาวงษ หมู่ที่ 14 บ้านทะเมนชัยสอง
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) หน้า  24  ข้อ 5
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อําเภอลําปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 10,000 บาท

   -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอลํา
ปลายมาศในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 10,000 บาท 
    - ตามหนังสืออําเภอลําปลายมาศ ด่วนที่สุด ที่ บร 0518/ว705
 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม  2564
    -  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม  
ฉบับที่ 1) หน้า 2 ข้อ 1 
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําประกันภัยรถส่วนกลาง จํานวน 10,000 บาท

     -  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจัดทํา
ประกันภัยรถส่วนกลาง) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล เช่น รถ
ยนตส่วนกลาง รถดับเพลิง จํานวน 2 คัน 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
      1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
      2. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.4/ว 520 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการคืนพัสดุที่ชํารุด หรือเสื่อมคุณภาพ 
      3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ เอกสารและสิ่งพิมพ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย อื่นที่าเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการฯ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
       1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑการแต่ง
ตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2553
        2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และะแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2562
         3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม  2562
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้า 13 ข้อ 12
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างทํา
มาทั้งสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
        1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย
        2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ
       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
        1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา หัว
เทียน กระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํา เบาะรถยนต ฯลฯ  ซึ่งโดย
สภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ โดย
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายและอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องสําหรับคนงานประจํารถขยะและพนักงานประจําหน่วย EMS 
ฯลฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายวัสดุเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สาย
ดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชํา
ระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,071,200 บาท

งบบุคลากร รวม 840,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 840,700 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 798,700 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ,หัวหน้าฝ่ายฯ , นักวิชาการศึกษาชํานาญการ ตามตําแหน่ง
ที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควร
ได้รับตามที่ระเบียบกําหนด จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวย
การ กองการศึกษา ,หัวหน้าฝ่ายฯ โดยถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวัน
ที่ 18 เมษายน 2556 โดยคํานวณตั้งจ่าย 12 เดือน 
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งบดําเนินงาน รวม 221,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563

ค่าใช้สอย รวม 169,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําประกันภัยรถส่วนกลาง จํานวน 1,000 บาท

 -  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจัดทําประกัน
ภัยรถส่วนกลาง) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการ
ศึกษา ได้แก่ รถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   4. นังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.4
/ว 520 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการคืน
พัสดุที่ชํารุดหรือเสื่อมคุณภาพ 
    5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อดูแลบํารุงรักษา ตกแต่งสนามหญ้า - 
ต้นไม้ พร้อมทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กและห้องสมุดเฉลิม
พระเกียรติ

จํานวน 54,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาบริการ
เพื่อดูแลบํารุงรักษา ตกแต่งสนามหญ้า - ต้นไม้ พร้อมทําความ
สะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กและห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 9,000บาท/เดือน 
    - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
        2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10  กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฎิบัติงานธุรการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และกองการศึกษา

จํานวน 54,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้าง
เหมาบริการเพื่อปฎิบัติงานธุรการในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและกอง
การศึกษา จํานวน 1 อัตรา จํานวน 9,000บาท/เดือน 
    - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
        2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10  กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

      -  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล , ค่าระวางบรรทุก , ค่าเช่าทรัพยสิน , ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ (รายจ่าย?กี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือ
สิ่งพิมพต่างๆ ) , ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ
        - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
         1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
          2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
       4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
         1. ประเภทค่ารับรอง จํานวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพเอกสารค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับ
บุคคล กลุ่มบุคคลคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน
        2. ประเภทค่าเลี้ยงรับรอง จํานวน 5,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาของเทศ
บาลตําบลทะเมนชัย คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ฯลฯ
        - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม  2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
          3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมใน
การคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารในการเดินทางไปราชการหรือค่า
บัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดิน
ทางไปราชการ กรณี อปท. สั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการและรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไม่สามารถเดิน
ทางได้  ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อไปประชุม ฝึก
อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อฝึกอบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อ
ราชการ 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างทํา
มาทั้งสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินของให้ปฏิบัติ ดังนี้
        1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย
        2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ
       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
        1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 22,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวัสดุสํานักงานต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาวแฟ้ม น้ําดื่ม  สําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 2,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ โดย
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เช่น แผ่นจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมนบอรด เมมโม
รี่ ปริ้นเตอร จอมอนิเตอร อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น  โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 9,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,500 บาท
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 9,500 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1
 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท 
        แบบข้อแข็ง
         1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
         2) เครื่องยนตขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
         3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
         4) พร้อมใบมีด
        - ครุภัณฑรายการนี้เป็นครุภัณฑปรากฎอยู่ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,900,750 บาท
งบบุคลากร รวม 804,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 804,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 553,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน ให้
แก่ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู ค.ศ.1 ตามตําแหน่ง ที่ ก.ท
.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ปฏิบัติตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว
 1592 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อรองรับการจัดสรรงบ
ประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาน
ศึกษา (โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ ของครู ค.ศ
.2 จํานวน 2 คน ๆละ 3,500 บาท / เดือน โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว 1592 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อรอง
รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 167,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้ดูแลเด็ก ตาม
ตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท
 0809.4/ว 1592 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อรองรับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ
 สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 926,150 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 291,650 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทะเมนชัย จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศ
บาลตําบลทะเมนชัย เช่น ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่
ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหมอ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้า และอุปกรณ 
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
         1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
          2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
          3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค
          4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันสําคัญของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดงานวัน
สําคัญของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการโครงการ ค่า
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ค่าประกาศนียบัตร สําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าถ่ายเอกสารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในสําหรับการ
จัดทําโครงการ    
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
             2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
            3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
            4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด?วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2562
             5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0816.4/ว2296 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 127
  ข้อ 8
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
โครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ค่าประกาศนีย
บัตร สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าถ่ายเอกสารค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในสําหรับการจัดทําโครงการ    
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
         4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑและวิธี
การนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2551
         - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หน้า 127 ข้อ 10
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โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินมาตรฐาน จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก)  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิดการโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ ค่าประกาศนียบัตร สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าถ่าย
เอกสารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในสําหรับการจัดทํา
โครงการ    
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
        4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท
0816.4/ว2296 ลงวันที่ 30 ต.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมการจัดการ
เรียนการสอนและ กิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 126
 ข้อ 7

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 216,650 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้
    1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทะเมนชัย (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็น
เวลา 2 ภาคเรียน อัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน จํานวน 245
 วัน จํานวนเด็กนักเรียน 30  คน เป็นเงิน 154,350 บาท
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3)  หน้า 17 ข้อ 2
      - ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณการเรียน, ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
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ตําบลทะเมนชัย (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.) จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวนเด็กนัก
เรียน 10 คน รายการดังนี้
    - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 10
  คน เป็นเงิน 2,000 บาท
    - ค่าอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 10
 คน เป็นเงิน 2,000 บาท
    - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300บาท/ปี จํานวน 10
 คน เป็นเงิน 3,000 บาท
    - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430
 บาท/ปี จํานวน 10 คน เป็นเงิน 4,300 บาท
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 124
  ข้อ 2
    3) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลทะเมนชัย (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
เด็กนักเรียน 30 คน เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราละ 1,700
 บาท/คน เป็นเงิน 51,000 บาท
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่าย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
         2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่อง รูปแบบการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
         3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม  2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารส่วนตําบล)

ค่าวัสดุ รวม 564,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
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    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวัสดุสํานักงานต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาวแฟ้ม น้ําดื่ม สําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 554,500 บาท

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง ผ้าปูโตะ ถ้วยชาม แก้วน้ํา จานรอง กระจกเงา น้ํา
ดื่ม ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน 
      - ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนสังกัด
อื่น 3แห่ง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย  รายละเอียดดังนี้
         1. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จํานวน 86 คนๆ
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 165,000  บาท
         2. โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย  จํานวน 104 คนๆ
ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  199,500 บาท
         3. โรงเรียนบ้านทะเมนชัย จํานวน 53 คนๆละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  102,000  บาท
         4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30คนๆละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน จํานวน  58,000 บาท  
        - โดยปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
           1) หนังสือ ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว 3274 ลว.19
 มิถุนายน 2561
            2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254
 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานและสถานที่ในความดูแลของ
กองการศึกษารวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
บริการ ค่าภาษี เป็นต้นโดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

งบเงินอุดหนุน รวม 1,170,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,170,600 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทะเมนชัย โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานการศึกษา

จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทะเมนชัยสําหรับจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการ
ศึกษา จํานวน 50,000 บาท
    - ตามหนังสือ ที่ ศธ 04082.147/82 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2563
    -  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2) หน้า 5 ข้อ 4
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย โครงการการพัฒนาคุณภาพผู้
เรียนด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาด
น้อย โครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร จํานวน 50,000 บาท
     - ตามหนังสือที่ ศธ 04082.149/56  ลงวันที่ 18
 พฤษภาคม 2564
    -  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2) หน้า 6 ข้อ 5

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง โครงการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ทักษะภาษาไทย

จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหญ้า
ปล้อง โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะภาษาไทยปีงบ
ประมาณ 2564 จํานวน 50,000 บาท
     - ตามหนังสือที่ ศธ 04082.148/55 ลงวันที่ 24
  มิถุนายน  2564
    -  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2) หน้า 4 ข้อ 3
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อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตเทศบาล โครงการอาหารกลางวัน

จํานวน 1,020,600 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน โรงเรียนสังกัดอื่น จํานวน 3 แห่ง จํานวน  1,020,600
 บาท ดังนี้
        1) โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จํานวน 86 คน ๆ ละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 361,200   บาท
        2) โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย จํานวน 104 คน ๆ ละ 21
 บาท จํานวน 200 วันจํานวน  436,800   บาท
        3) โรงเรียนบ้านทะเมนชัย จํานวน 53 คน ๆ ละ 21
 บาท จํานวน 200 วันจํานวน  222,600  บาท
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2563
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3)  หน้า 18 ข้อ 3

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,867,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,017,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,017,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 915,600 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ , และ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน ตามตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 18,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นที่ควรได้รับตามที่ระเบียบกําหนด จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
          - เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วย
บริการสาธารณสุข ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  โดยคํานวณตั้งจ่าย 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควร
ได้รับตามที่ระเบียบกําหนด จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
        1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยถือ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลง
วันที่ 18 เมษายน 2556
        2. พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ก
.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว25 ลงวันที่ 7
 มีนาคม 2559 โดยคํานวณตั้งจ่าย 12 เดือน โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 823,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 59,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 44,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์
เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ที่ไม่มีเคหะสถานเป็นของตน
เอง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจําที่มีสิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 644,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําประกันภัยรถส่วนกลาง จํานวน 100,000 บาท

     -  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจัดทํา
ประกันภัยรถส่วนกลาง) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณ
สุขฯ เช่น รถยนตส่วนกลาง จํานวน  2  คัน รถ
จักรยานยนต จํานวน 1 คัน 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     4. นังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.4/ว 520 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการคืนพัสดุที่ชํารุดหรือเสื่อมคุณภาพ 
      5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

       -  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล , ค่าระวางบรรทุก , ค่าเช่าทรัพยสิน , ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าเหมา
โฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพต่างๆ ) , ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
      1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
      2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
      3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
    4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
        -ประเภทค่ารับรอง จํานวน 10,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพเอกสารค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับ
บุคคล กลุ่มบุคคลคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน
      - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม  2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
        3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมใน
การคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารในการเดินทางไปราชการหรือค่า
บัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดิน
ทางไปราชการ กรณี อปท. สั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการและรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไม่สามารถเดิน
ทางได้  ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อไปประชุม ฝึก
อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อฝึกอบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อ
ราชการ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการระบบการแพทยฉุกเฉินฟื้นฟูการแพทย จํานวน 384,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการระบบการ
แพทยฉุกเฉินฟื้นฟูการแพทยเทศบาลตําบลทะเมนชัย  เช่น เป็น
ค่าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
งานด้านกู้ชีพกู้ภัยที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้ง
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
    3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 8 ข้อ 7
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง
ทํามาทั้งสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
        1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย
        2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ
       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
        1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวัสดุสํานักงานต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาวแฟ้ม น้ําดื่ม สําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง ผ้าปูโตะ ถ้วยชาม แก้วน้ํา จานรอง กระจกเงา ฯลฯ ซึ่ง
โดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน  เช่น ค่าขน
ส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้นโดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา หัว
เทียน กระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํา เบาะรถยนต ฯลฯ  ซึ่งโดย
สภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เช่น ยา
รักษาโรค น้ํายาเคมี หรือสารเคมีต่างๆ ฯลฯ โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียนโปสตอร พู่กัน สี ฟิลม ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ ฯลฯ  ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้นฯลฯ โดยปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวัสดุคอมพิวเตอร เช่น แผ่นจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมนบอรด เมมโม
รี่ ปริ้นเตอร จอมอนิเตอร อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ  ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม โดยปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวัสดุอื่น เช่น มิเตอรน้ํา - ไฟฟ้า , หัว
วาลวแกส ฯลฯ  ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม โดยปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 26,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 5,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน - น้ําเย็น จํานวน 1
 เครื่อง 
        - ครุภัณฑรายการนี้เป็นครุภัณฑที่ไม่ปรากฎอยู่ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 21,800 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จํานวน 2
 เครื่อง ๆ ละ 10,900 บาท 
        แบบข้ออ่อน
         1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
         2) เครื่องยนตขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
         3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
         4) พร้อมใบมีด
        - ครุภัณฑรายการนี้เป็นครุภัณฑปรากฎอยู่ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 540,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 540,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

    -  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล , ค่าระวางบรรทุก , ค่าเช่าทรัพยสิน , ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสาร ประชาสัมพัน
ธหรือสิ่งพิมพต่างๆ ) , ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
      1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
      2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
      3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
       4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมใน
การคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารในการเดินทางไปราชการหรือค่า
บัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดิน
ทางไปราชการ กรณี อปท. สั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการและรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไม่สามารถเดิน
ทางได้  ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อไปประชุม ฝึก
อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19)

จํานวน 200,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในการส่งเสริม
ป้องกัน ฟื้นฟูและรักษาสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงส่งเสริมสนับสนุน
ความเข้มแข็งภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายรณรงคสร้างความรู้
รอบด้านการปฏิบัติตนในการเฝ้าระวัง/ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    - ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
      1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
      2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท 0808.2/4281 ลว. 27
 กรกฎาคม  2564  การเบิกค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดตั้ง
สถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด-19)
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4)  หน้า  4  ข้อ 1  
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โครงการรณรงคป้องกันไข้เลือดออก จํานวน 150,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันไข้
เลือดออก เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถาน
ที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
      1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
      2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
      3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
       4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 6 ข้อ 5
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โครงการรณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี ว่าด้วยเรื่องสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าฯ

จํานวน 30,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ
เจ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ว่าด้วยเรื่องสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
      1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
      2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
      3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ว 0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
      5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 5 ข้อ 4
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา หัว
เทียน กระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํา เบาะรถยนต ฯลฯ  ซึ่งโดย
สภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ โดย
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม ประจําปี 2565

จํานวน 50,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม ประจําปี 2565  เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่
เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิดการโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ ค่าระกาศนียบัตรสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าถ่าย
เอกสารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในสําหรับการจัดทําโครงการ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
     4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 19 ข้อ 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรการกุศล

โครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาดอําเภอลําปลายมาศ ในการรับ
บริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ผู้
ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้

จํานวน 20,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอลํา
ปลายมาศ โครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาดอําเภอลําปลาย
มาศ ในการรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตาและช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ตามหนังสือ
ที่ กอ.บร.11.12/2564 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564     
    - สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสนับสนุนกิจการ
กิ่งกาชาดอําเภอลําปลายมาศ ในการรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวง
ตาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
    - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2) หน้า  7  ข้อ 6

อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 20,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมยในการ
ดําเนินโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย พ.ศ.2564 งบประมาณ 20,000 บาท 
    - ตามหนังสือสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย ที่สช.บร
.ว191/2564 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม  2564
    -  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  หน้า 196 ข้อ 2
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,002,500 บาท

งบบุคลากร รวม 629,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 629,500 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 557,500 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้าง ได้แก่ พนักงานขับ
รถบรรทุกขยะ จํานวน 1 อัตรา , คนงาน จํานวน 4 อัตรา ตาม
ตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้าง ได้แก่ พนักงานขับ
รถบรรทุกขยะ จํานวน 1  อัตรา , คนงาน จํานวน  4  อัตรา ตาม
ตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 373,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 228,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการและกําจัดขยะมูลฝอย
เทศบาลตําบลทะเมนชัย โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วยเงินอุทิศ
เป็นค่าใช้จ่ายในการ กําจัดมูลฝอยหรือค่าธรรมเนียมในการกําจัด
ขยะหรือทิ้งขยะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
     2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
     4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
    5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/0263
 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ใน
การจัดการขยะมูลฝอย Clusters) ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
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โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
มูลฝอย เทศบาลตําบลทะเมนชัย

จํานวน 108,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเทศบาลตําบลทะเมน
ชัย จํานวน 2 อัตราๆ ละ 9,000 บาท /เดือน
       - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
        2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10  กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

    -  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล , ค่าระวางบรรทุก , ค่าเช่าทรัพยสิน , ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพต่างๆ ) , ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
     4. หนังสือกรมส่ง?สริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมใน
การคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารในการเดินทางไปราชการหรือค่า
บัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดิน
ทางไปราชการ กรณี อปท. สั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการและรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไม่สามารถเดิน
ทางได้  ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําาและพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อไปประชุม ฝึก
อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา หัวทียน
 กระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํา เบาะรถยนต ฯลฯ  โดยปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 95,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ โดย
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 843,500 บาท

งบบุคลากร รวม 733,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 733,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 733,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินดือนของพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ นักพัฒนาชุมชนชํานาญ
การ จํานวน 2 อัตรา ตามตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณจ่าย
ตั้งไว้ 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 110,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์
เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ที่ไม่มีเคหะสถานเป็นของตน
เอง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 30,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําประกันภัยรถส่วนกลาง จํานวน 500 บาท

     -  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจัดทํา
ประกันภัยรถส่วนกลาง) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  รถจักรยานยนต 
 จํานวน 1 คัน 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   4. นังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.4/ว 520 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการคืนพัสดุที่ชํารุดหรือเสื่อมคุณภาพ 
    5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

    -  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล , ค่าระวางบรรทุก , ค่าเช่าทรัพยสิน , ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพต่างๆ ) , ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
    4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมใน
การคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารในการเดินทางไปราชการหรือค่า
บัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดิน
ทางไปราชการ กรณี อปท. สั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการและรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไม่สามารถเดิน
ทางได้  ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อไปประชุม ฝึก
อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อฝึกอบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อ
ราชการ 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างทํา
มาทั้งสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินขอให้ปฏิบัติ ดังนี้
        1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย
        2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ
       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
        1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวัสดุสํานักงานต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาวแฟ้ม น้ําดื่ม สําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้งเป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ โดย
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เช่น แผ่นจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมนบอรด เมมโม
รี่ ปริ้นเตอร จอมอนิเตอร อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น  โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
        - ประเภทค่าเลี้ยงรับรอง จํานวน 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนฯ และคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
        - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม  2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
          3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุแห่งชาติ  เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมา
ร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2562
    4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท?องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565
) หน้า 134 ข้อ 9
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา"ทะเมนชัยคัพ" จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา"ทะเมนชัยคัพ"  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดโครงการ อุปกรณกีฬาสําหรับ
ประชาชน และสําหรับใช้ในการแข่งขัน ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ ค่าประกาศนียบัตรสําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าถ่าย
เอกสารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในสําหรับการจัดทําโครงการ
    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
     4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
      5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้า 128 ข้อ 11
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 390,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดงานทําบุญวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานทําบุญ
วันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ  ค่าถ่ายเอกสารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในสําหรับการ
จัดทําโครงการ
    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
     4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2562
    5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 16  ข้อ 1
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โครงการจัดงานนมัสการพระธาตุเจดียใหญ่ทะเมนชัย จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานนมัสการ
พระธาตุเจดียใหญ่ทะเมนชัย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีทาง
ศาสนา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ  ค่าถ่ายเอกสารค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าสมนาคุณพิธีกร  ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในสําหรับการจัดทําโครงการ
        -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
     4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2562
    5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 16  ข้อ 1   

โครงการจัดงานประเพณีฉลองศาลเจ้าพ่อหินตั้ง จํานวน 100,000 บาท
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    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ฉลองศาลเจ้าพ่อหินตั้ง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ  ค่าถ่ายเอกสารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
สมนาคุณพิธีกร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าถ้วยรางวัล ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในสําหรับการจัดทําโครงการ
    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
     -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
     4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2562
    5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 16  ข้อ 1    
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ  ค่าถ่ายเอกสารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสมนาคุณ
พิธีกร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าถ้วยรางวัล ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในสําหรับการจัดทําโครงการ
        -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
     4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2562
    5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 16  ข้อ 1    
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ  ค่าถ่ายเอกสารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสมนาคุณ
พิธีกร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าถ้วยรางวัล ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในสําหรับการจัดทําโครงการ
        -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
     4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2562
    5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 16  ข้อ 1    
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โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ  ค่าถ่ายเอกสารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสมนาคุณ
พิธีกร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าถ้วยรางวัล ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในสําหรับการจัดทําโครงการ
      -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
     4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2562
    5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 16  ข้อ 1    
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ  ค่า
ถ่ายเอกสารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่
มีแอลกอฮอล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสมนาคุณพิธีกร ค่า
อาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าถ้วยรางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในสําหรับการจัดทําโครงการ
      -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
     4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2562
    5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 120  ข้อ 1    

วันที่พิมพ : 3/9/2564  17:17:15 หน้า : 113/130



โครงการวิถีพุทธ จํานวน 30,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวิถี
พุทธ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ  ค่า
ถ่ายเอกสารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่
มีแอลกอฮอล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสมนาคุณพิธีกร ค่า
อาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าถ้วยรางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในสําหรับการจัดทําโครงการ
      -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
     4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2562
    5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) หน้า 124 ข้อ 1    
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย โครงการจัดงานประเพณีขึ้น
เขาพนมรุ้ง

จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย ในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนม
รุ้ง ประจําปี 2565 จํานวน 20,000 บาท  ตามหนังสือจังหวัด
บุรีรัมย ที่ บร 0018.1/ว 5220 ลงวันที่ 4  สิงหาคม  2564  
    - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 192
 ข้อ 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,267,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,243,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,243,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 904,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จําวน 4 อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง,หัว
หน้าฝ่ายการโยธา ,นายช่างโยธา และเจ้าพนักงานประปา ตาม
ตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้แก่ตําแหน่ง นายช่างโยธา  ตามตําแหน่งที่ ก.ท
.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 39,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จําวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง ,หัว
หน้าฝ่ายการโยธา ตาม ตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 275,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ผช.นายช่างไฟฟ้า และ
คนงาน ตามตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ผช.นายช่างไฟฟ้า ,คน
งาน ตามตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,002,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจ
การจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากเทศบาลให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการจัดซื้อจัด
จ้าง และคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  จํานวน 50,000 บาท 
    -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
       1. กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย
ได้ พ.ศ. 2559
       2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.
       3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม  2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
        4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์
เบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ ที่ไม่มีเคหะสถานเป็นของตน
เอง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้า
ราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิ์เบิกเงินช่วยเหลือการ
ศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563
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ค่าใช้สอย รวม 584,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําประกันภัยรถส่วนกลาง จํานวน 10,000 บาท

  -  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจัดทําประกัน
ภัยรถส่วนกลาง) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ได้แก่ รถ
กระเช้า จํานวน  1  คัน 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   4. นังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.4
/ว 520 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการคืน
พัสดุที่ชํารุดหรือเสื่อมคุณภาพ 
    5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
    

จ้างเหมาบริการงานธุรการทั่วไปภายในกองช่าง เทศบาลตําบลทะ
เมนชัย

จํานวน 54,000 บาท

   - เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการทั่วไปภายในกอง
ช่าง สํานักงานเทศบาลตําบลทะเมนชัย จํานวน 1
  อัตรา จํานวน 9,000 บาท ต่อเดือน
        - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
        2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการองคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

    -  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล , ค่าระวางบรรทุก , ค่าเช่าทรัพยสิน , ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ ค่าจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือ
สิ่งพิมพต่างๆ ) , ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
    4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมใน
การคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารในการเดินทางไปราชการหรือค่า
บัตรโดยสารที่ไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนบัตรได้กรณีเลื่อนการเดิน
ทางไปราชการ กรณี อปท. สั่งให้งด หรือเลื่อนการเดินทางไป
ราชการและรวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําให้ไม่สามารถเดิน
ทางได้  ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่
ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อไปประชุม ฝึก
อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 

ค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อฝึกอบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อ
ราชการ 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 480,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างทํา
มาทั้งสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินขอให้ฏิบัติ ดังนี้
        1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย
        2. ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ
       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
        1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
        4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาวแฟ้ม น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไมโครโฟน ฯลฯ เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ปูนซี
เมนส  จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ตะปู เหล็กเส้น ยางมะตอย และ
วัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ โดย
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เช่น แผ่นจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึก หมึกเครื่องพิมพ เมนบอรด เมมโม
รี่ ปริ้นเตอร จอมอนิเตอร อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น  โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 22,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก จํานวน 1 ตู้ จํานวน 6,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบ
กระจก จํานวน 1 ตู้  ราคา 6,000 บาท
         - ครุภัณฑรายการนี้เป็นครุภัณฑที่ไม่ปรากฎอยู่ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ จํานวน 1 ตู้ จํานวน 6,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ จํานวน 1
 ตู้  ราคา 6,000 บาท 
         - ครุภัณฑรายการนี้เป็นครุภัณฑที่ไม่ปรากฎอยู่ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ  จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
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ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 4,000 บาท

    -  เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟ้า จํานวน 1
 เครื่องขนาดไม่น้อยกว่า 550 W ท่อส่งขนาด 1 นิ้วครึ่ง 
            - ครุภัณฑรายการนี้ไม่เป็นครุภัณฑปรากฎอยู่ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ จัดซื้อราคาท้องตลาด 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 6,300 บาท

    - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 6,300 บาท
        - ครุภัณฑนี้ปรากฎในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 

งานก่อสร้าง รวม 3,908,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,908,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,908,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค/ต่อเติมศาลาเอนกประสงค
หลังใหม่ (ชุมชนบุแปบ หมู่ที่ 7)

จํานวน 150,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารเอนก
ประสงค/ต่อเติมศาลาเอนกประสงคหลังใหม่ (ชุมชนบุแปบ หมู่
ที่ 7)  ดังนี้
        - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ขนาดกว้าง 8.00
 เมตร  ยาว  8.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 64.00
 ตารางเมตร  ตามรูปแบบรายการที่กําหนด  
    - ปรากฎในแผนพัฒนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 179
 ข้อ 6 
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โครงการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายบอกเส้นทาง + สัญญาณจราจรตามจุด
เสี่ยงพร้อมติดตั้งในเขตเทศบาลฯ

จํานวน 100,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินในโครงการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายบอก
เส้นทาง + สัญญาณจราจรตามจุดเสี่ยงพร้อมติดตั้งในเขต
เทศบาลฯ  
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หน้า 95
 ข้อ 61  

โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค คสล. บริเวณที่สาธารณะใน
ชุมชน ศูนยผลิตข้าวชุมชนฯ (ชุมชนบุลิ้นฟ้า หมู่ที่ 13)

จํานวน 250,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงลานเอนกประ
สงค คสล. บริเวณที่สาธารณะในชุมชน ศูนยผลิตข้าว
ชุมชนฯ (ชุมชนบุลิ้นฟ้า หมู่ที่ 13) มีรายละเอียดดังนี้
        - ก่อสร้างห้องสุขามาตรฐานฯ  ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 3.50 เมตร หรือ มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 23.00
 ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการที่กําหนด ป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) หน้า  23  ข้อ 4

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู+ ฝาปิด ถนนเทศบาล 4 ฝั่ง
ทิศตะวันออก (ชุมชนหนองตาด หมู่ที่ 3)

จํานวน 808,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัว
ยู+ ฝาปิด ถนนเทศบาล 4 ฝั่งทิศตะวันออก (ชุมชนหนองตาด หมู่
ที่ 3) เริ่มจากแยกรถไฟ-รางยูเดิม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
        - ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. ขนาด
กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร (ริมใน) ยาวรวม 255.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร ตามรูปแบบรายการที่กําหนด ป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 5  ข้อ 4    
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล. รอบอาคาร
อเนกประสงค (2 ฝั่ง) (ชุมชนสวนครัว หมู่ที่ 8)

จํานวน 400,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปิด คสล
. ฝั่งทิศตะวันตกและฝั่งทิศใต้ ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร (ริม
ใน)  ยาวรวม 122.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามรูปแบบ
รายการที่กําหนด ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย  
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) แก้ไข หน้า 4  ข้อ  4 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอยบํารุงทรัพย
ทั้ง 2 ฝั่ง (บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5)

จํานวน 500,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู
พร้อมฝาปิด ซอยบํารุงทรัพยทั้ง 2 ฝั่ง (บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่
ที่ 5) เริ่มจากแยกซอยเจริญนิเวศน ชุมชนหนองหญ้าปล้อง  มีราย
ละเอียดดังนี้
    - ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 0.30 เมตร (ริมใน) ยาวรวม 180.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50
 เมตร ตามรูปแบบรายการที่กําหนด ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565
) แก้ไข (ฉบับที่ 1) หน้า  3  ข้อ  3

โครงการขยายท่อประปาบริเวณเมรุหลังใหม่ (ชุมชนทะเมนชัย หมู่ที่ 
1)

จํานวน 100,000 บาท

       - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยายท่อประปาบริเวณเมรุ
หลังใหม่ (ชุมชนทะเมนชัย หมู่ที่ 1)   ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
         - ขยายระบบประปาบริเวณเมรุ จากท่อเมนแยกถนนชุม
ชนบ้านทะเมนชัย หมู่ที่ 1 - ถนนชุมรัมย บ้านทะเมนชัย หมูที่ 1
 รายละเอียดดังนี้
            - วางท่อเมนขนาดเส้นผ่าศูนยกลาง 2 นิ้ว ยาว
รวม 134.00 เมตร พร้อมอุปกรณฯ ตามรูปแบบรายการที่
กําหนด ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 14 ข้อ  8
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โครงการขยายผิวจราจร คสล.หน้าวัดหญ้าปล้อง  - โรงเรียนบ้าน
หนองหญ้าปล้อง (สองฝั่ง)  (ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5)

จํานวน 500,000 บาท

        - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขยายผิวจราจร คสล.หน้า
วัดหญ้าปล้อง - โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (สองฝั่ง) (ชุมชน
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5) ต่อจากเดิมถนนโพธิ์ไทร หน้า
วัดฯ - โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สองฝั่ง  ซึ่งมีรายละเอียดดัง
นี้
        - ขยายถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 - 2.00
  เมตร ยาวรวมประมาณ 373.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 559.50 ตร.ม. ตามรูปแบบรายการที่
กําหนด ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) หน้า  3  ข้อ 2  

โครงการขุดลอกคลองอิสาณเขียว (ชุมชนสวนครัว หมู่ที่ 8) จํานวน 400,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกคลองอิสา
ณเขียว (ชุมชนสวนครัว หมู่ที่ 8) มีรายละเอียดดังนี้
        - ขุดลอกขนาดกว้างเฉลี่ย 14.00 เมตร ยาวรวม
ประมาณ 422.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ตามรูปแบบรายการที่
กําหนด ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
    - ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) หน้า  9  ข้อ 3   

โครงการขุดลอกคลองอิสาณเขียวพร้อมปรับปรุงภูมิทัศนหลังศาลา
ประชาคม (ชุมชนตลาดทะเมนชัย หมู่ที่ 2)

จํานวน 300,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขุดลอกคลองอิสาณเขียวพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศนหลังศาลาประชาคม (ชุมชนตลาดทะเมนชัย หมู่
ที่ 2) มีรายละเอียดดังนี้
         - ขุดลอกคลองอิสาณเขียวจากโรงรถเดิม หมู่ที่ 2 - สะ
พาน คสล. หมู่ที่ 14 พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน  ขนาดกว้างเฉลี่ย
ประมาณ 12.00 เมตร ยาว 490.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50
  เมตร ตามรูปแบบรายการที่กําหนด ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) หน้า  7  ข้อ 1
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โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก ซอยบรรดาศักดิ์ (เชื่อม
ต่อถนนเทศบาล 6)  (ชุมชนหนองตาด หมู่ที่ 3)

จํานวน 200,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก ซอยบรรดาศักดิ์ (เชื่อมต่อถนนเทศบาล 6) (ชุมชนหนอง
ตาด หมู่ที่ 3) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
        - เสริมผิวถนนดินเดิม พร้อมลงหินคลุก ขนาด
กว้าง เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวประมาณ 374.00 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 112.20
 ลูกบาศกเมตร วางท่อระบายน้ํา คสล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย
กลาง 0.40x1.00 เมตร จํานวน 2 จุด ตามรูปแบบรายการที่
กําหนด ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 2  ข้อ 1   

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกถนนดินใหม่เลียบทางรถไฟ 
(ชุมชนสวนครัว หมู่ที่ 8)

จํานวน 200,000 บาท

        - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
ถนนดินใหม่เลียบทางรถไฟ (ชุมชนสวนครัว หมู่ที่ 8) ซึ่งมีราย
ละเอียดดังนี้
        - ลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาวรวม 470.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 282.00 ลูกบาศกเมตร พร้อมเกรดบดอัดเรียบร้อย ตามรูป
แบบรายการที่กําหนด ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 3)  หน้า  6  ข้อ 5   
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 140,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

โครงการรณรงคและปลูกจิตสํานึกในการพิทักษสิ่งแวดล้อม จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงคและปลูก
จิตสํานึกในการพิทักษสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
โครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่าประกาศนียบัตร
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าถ่ายเอกสารค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในสําหรับการจัดทําโครงการ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
    4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 3 ข้อ 2
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โครงการอบรมรณรงคการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและศึกษาดู
งาน

จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมรณรงค
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและศึกษาดูงาน เช่น ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ค่าประกาศนีย
บัตร สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าถ่ายเอกสารค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในสําหรับการจัดทําโครงการ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
     1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
     2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
      3. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
      4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
      5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
      6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) หน้า  11 ข้อ 10

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการ
เกษตร เช่น พันธ พืช ปุ๋ย อุปกรณเพาะชํา กระถางต้นไม้ ฯลฯ
 โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราค่า
ใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

130,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

300,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,600,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสํารองจ่าย 160,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

680,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

30,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

169,830

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

695,520

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

130,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสนับสนุนงบประมาณราย
จ่ายกิจการประปา

300,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,300,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,600,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสํารองจ่าย 160,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

680,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร

30,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่

169,830

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

695,520
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

120,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

5,808,000 203,300 1,351,700 915,600 733,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

84,000 18,000

เงินประจําตําแหน่ง 264,000 42,000 84,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 529,760

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 553,440 137,880 167,000 557,500

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

72,000 9,540 72,000

เงินวิทยฐานะ 84,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
นายก/รองนายก

120,000

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

120,000

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

198,720

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1,490,400

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น

904,000 9,915,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

10,000 112,000

เงินประจําตําแหน่ง 39,000 429,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 529,760

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 275,000 1,690,820

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

15,000 168,540

เงินวิทยฐานะ 84,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:57:15 หน้า : 4/40



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

15,000 75,000

ค่าเช่าบ้าน 244,800 44,000 40,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

119,000 50,000 15,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 75,000 20,000 50,000 10,000 10,000

การจ้างเหมาบริการ
บุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
งานธุรการและงานแผน
พัฒนาท้องถิ่น ฝ่ายแผน
งานและงบประมาณ 
สํานักปลัดเทศบาล เทศ
บาลตําบลทะเมนชัย

60,000

ค่าจัดทําประกันภัยรถ
ส่วนกลาง

31,000 10,000 1,000 100,000 500

โครงการจ้างเหมาดูแล
รักษาต้นไม้ สนามหญ้า 
และสวนหย่อมภายใน
บริเวณเทศบาลตําบล
ทะเมนชัย

54,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 140,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000 376,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

50,000 239,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 185,000

การจ้างเหมาบริการ
บุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
งานธุรการและงานแผน
พัฒนาท้องถิ่น ฝ่ายแผน
งานและงบประมาณ 
สํานักปลัดเทศบาล เทศ
บาลตําบลทะเมนชัย

60,000

ค่าจัดทําประกันภัยรถ
ส่วนกลาง

10,000 152,500

โครงการจ้างเหมาดูแล
รักษาต้นไม้ สนามหญ้า 
และสวนหย่อมภายใน
บริเวณเทศบาลตําบล
ทะเมนชัย

54,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ด้านงานธุรการและงาน
ทะเบียนราษฎร สํานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาล
ตําบลทะเมนชัย

54,000

โครงการจ้างเหมาบุคคล
ภายนอกในการปฏิบัติ
งานรักษาความสะอาด
ภายในอาคารสํานักงาน 
และบริเวณรอบอาคาร
สํานักงานและบริเวณ
รอบนอกตัวอาคาร เทศ
บาลตําบลทะเมนชัย

108,000

โครงการบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม แก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์งาน
ทะเบียนราษฎร

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ด้านงานธุรการและงาน
ทะเบียนราษฎร สํานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาล
ตําบลทะเมนชัย

54,000

โครงการจ้างเหมาบุคคล
ภายนอกในการปฏิบัติ
งานรักษาความสะอาด
ภายในอาคารสํานักงาน 
และบริเวณรอบอาคาร
สํานักงานและบริเวณ
รอบนอกตัวอาคาร เทศ
บาลตําบลทะเมนชัย

108,000

โครงการบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม แก้ไขระบบ
คอมพิวเตอร์งาน
ทะเบียนราษฎร

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ
พนักงานเพื่อปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ และรายได้อื่นๆ 
ของเทศบาลตําบลทะ
เมนชัย การสํารวจ การ
บันทึกข้อมูล

162,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

70,000 10,000 10,000 10,000 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000 10,000 10,000 20,000 10,000 10,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

70,000 5,000 10,000 10,000 5,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

5,000

โครงการจัดงานวัน
สําคัญของชาติ

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการ
พนักงานเพื่อปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่น ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ และรายได้อื่นๆ 
ของเทศบาลตําบลทะ
เมนชัย การสํารวจ การ
บันทึกข้อมูล

162,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

105,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

10,000 170,000

ค่าลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

100,000

โครงการจัดงานวัน
เทศบาล

5,000

โครงการจัดงานวัน
สําคัญของชาติ

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัมมนาทาง
วิชาการของประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อการจัดทํา 
การทบทวน เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

24,600

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล

30,000

โครงการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างและผู้นํา
ชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลทะเมนชัย

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายให้
กับประชาชนในเขตเทศ
บาลตําบลทะเมนชัย

30,000

โครงการออกหน่วย
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
ให้บริการประชาชนให้
ความรู้ผู้อยู่ในข่ายการ
ชําระภาษีนอกสถานที่

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัมมนาทาง
วิชาการของประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อการจัดทํา 
การทบทวน เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

24,600

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิ
บาล

30,000

โครงการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างและผู้นํา
ชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลทะเมนชัย

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายให้
กับประชาชนในเขตเทศ
บาลตําบลทะเมนชัย

30,000

โครงการออกหน่วย
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
ให้บริการประชาชนให้
ความรู้ผู้อยู่ในข่ายการ
ชําระภาษีนอกสถานที่

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 105,000 125,000 10,000 100,000 5,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานสนับสนุน
ด้านงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

108,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล

20,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

50,000

ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศ
บาลตําบลทะเมนชัย

50,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการเพื่อดูแล
บํารุงรักษา ตกแต่ง
สนามหญ้า - ต้นไม้ 
พร้อมทําความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ห้องสมุดเฉลิมพระ
เกียรติ

54,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 480,000 825,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานสนับสนุน
ด้านงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

108,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล

20,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

50,000

ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศ
บาลตําบลทะเมนชัย

50,000

โครงการจ้าง
เหมาบริการเพื่อดูแล
บํารุงรักษา ตกแต่ง
สนามหญ้า - ต้นไม้ 
พร้อมทําความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ห้องสมุดเฉลิมพระ
เกียรติ

54,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้าง
เหมาบริการเพื่อปฎิบัต
 ิงานธุรการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและกอง
การศึกษา

54,000

โครงการจัดงานวัน
สําคัญของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

5,000

โครงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการ
ประเมินมาตรฐาน

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

216,650

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19)

200,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจ้าง
เหมาบริการเพื่อปฎิบัต
 ิงานธุรการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและกอง
การศึกษา

54,000

โครงการจัดงานวัน
สําคัญของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

10,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

5,000

โครงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการ
ประเมินมาตรฐาน

10,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา

216,650

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19)

200,000

โครงการรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก

150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ว่าด้วย
เรื่องสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

30,000

โครงการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินฟื้นฟูการ
แพทย์

384,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ด้อยโอกาสและผู้
ประสบปัญหาทางสังคม 
ประจําปี 2565

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ขยะ

100,000

โครงการจ้างเหมาบุคคล
ธรรมดาดูแลรักษาความ
สะอาดและสิ่งปฏิกูลมูล
ฝอย เทศบาลตําบลทะ
เมนชัย

108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี ว่าด้วย
เรื่องสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ

30,000

โครงการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินฟื้นฟูการ
แพทย์

384,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
ด้อยโอกาสและผู้
ประสบปัญหาทางสังคม 
ประจําปี 2565

50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ขยะ

100,000

โครงการจ้างเหมาบุคคล
ธรรมดาดูแลรักษาความ
สะอาดและสิ่งปฏิกูลมูล
ฝอย เทศบาลตําบลทะ
เมนชัย

108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุแห่งชาติ

50,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา"ทะเมนชัยคัพ"

โครงการจัดงานทําบุญ
วันขึ้นปีใหม่

โครงการจัดงาน
นมัสการพระธาตุเจดีย์
ใหญ่ทะเมนชัย

โครงการจัดงาน
ประเพณีฉลองศาลเจ้า
พ่อหินตั้ง

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการวิถีพุทธ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุแห่งชาติ

50,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา"ทะเมนชัยคัพ"

100,000 100,000

โครงการจัดงานทําบุญ
วันขึ้นปีใหม่

10,000 10,000

โครงการจัดงาน
นมัสการพระธาตุเจดีย์
ใหญ่ทะเมนชัย

50,000 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีฉลองศาลเจ้า
พ่อหินตั้ง

100,000 100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง

50,000 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

50,000 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

50,000 50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

50,000 50,000

โครงการวิถีพุทธ 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการงาน
ธุรการทั่วไปภายในกอง
ช่าง เทศบาลตําบลทะ
เมนชัย

ค่าลงทะเบียนเข้ารับ
การฝึกอบรม

โครงการรณรงค์และ
ปลูกจิตสํานึกในการ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการอบรมรณรงค์
การลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยและศึกษาดูงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 90,000 10,000 20,000 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 554,500 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 20,000 70,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 104,000 50,000 2,000 80,000 95,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 5,000 10,000 30,000 20,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

จ้างเหมาบริการงาน
ธุรการทั่วไปภายในกอง
ช่าง เทศบาลตําบลทะ
เมนชัย

54,000 54,000

ค่าลงทะเบียนเข้ารับ
การฝึกอบรม

10,000 10,000

โครงการรณรงค์และ
ปลูกจิตสํานึกในการ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

40,000 40,000

โครงการอบรมรณรงค์
การลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยและศึกษาดูงาน

50,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 20,000 160,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 584,500

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,000 356,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 165,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 10,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุก่อสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 450,000 50,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 36,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 1 
ตัว

3,000

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
จํานวน 4 ตัว

17,960

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 
ตัว

12,200

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 
ขนาด 4.5 ฟุต จํานวน 
1 ตัว

7,800

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 
ขนาด 4.5 ฟุต จํานวน 
2 ตัว

15,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 100,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000 100,000

วัสดุการเกษตร 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 500,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 36,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 1 
ตัว

3,000

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
จํานวน 4 ตัว

17,960

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 
ตัว

12,200

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 
ขนาด 4.5 ฟุต จํานวน 
1 ตัว

7,800

จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 
ขนาด 4.5 ฟุต จํานวน 
2 ตัว

15,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อโต๊ะพับหน้าเหล็ก 
จํานวน 30 ตัว

48,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 
ชุด

23,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 
เครื่อง

7,500

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครื่อง

7,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งระบบ
เสียงตามสายภายในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลทะ
เมนชัย

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อโต๊ะพับหน้าเหล็ก 
จํานวน 30 ตัว

48,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 
ชุด

23,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 
เครื่อง

7,500

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครื่อง

7,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งระบบ
เสียงตามสายภายในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลทะ
เมนชัย

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด CCTV 
ในเขตพื้นที่ตําบลทะ
เมนชัย

350,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง จํานวน 1 
เครื่อง

9,500

จัดซื้อเครื่องทําน้ํา
ร้อน-น้ําเย็น จํานวน 1 
เครื่อง

5,000

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้ออ่อน จํานวน 2 
เครื่อง

21,800

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาน
เลื่อนแบบกระจก 
จํานวน 1 ตู้

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาน
เลื่อนแบบทึบ จํานวน 1 
ตู้

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 1 
เครื่อง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด CCTV 
ในเขตพื้นที่ตําบลทะ
เมนชัย

350,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง จํานวน 1 
เครื่อง

9,500

จัดซื้อเครื่องทําน้ํา
ร้อน-น้ําเย็น จํานวน 1 
เครื่อง

5,000

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้ออ่อน จํานวน 2 
เครื่อง

21,800

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาน
เลื่อนแบบกระจก 
จํานวน 1 ตู้

6,000 6,000

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบาน
เลื่อนแบบทึบ จํานวน 1 
ตู้

6,000 6,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
มอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 1 
เครื่อง

4,000 4,000

วันที่พิมพ์ : 3/9/2564  15:57:15 หน้า : 28/40



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครื่อง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์/ต่อเติม
ศาลาเอนกประสงค์หลัง
ใหม่ (ชุมชนบุแปบ หมู่ที่ 
7)

โครงการติดตั้งป้าย
เตือน ป้ายบอกเส้นทาง 
+ สัญญาณจราจรตาม
จุดเสี่ยงพร้อมติดตั้งใน
เขตเทศบาลฯ

โครงการปรับปรุงลาน
เอนกประสงค์ คสล. 
บริเวณที่สาธารณะใน
ชุมชน ศูนย์ผลิตข้าว
ชุมชนฯ (ชุมชนบุลิ้นฟ้า 
หมู่ที่ 13)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3 
จํานวน 1 เครื่อง

6,300 6,300

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์/ต่อเติม
ศาลาเอนกประสงค์หลัง
ใหม่ (ชุมชนบุแปบ หมู่ที่ 
7)

150,000 150,000

โครงการติดตั้งป้าย
เตือน ป้ายบอกเส้นทาง 
+ สัญญาณจราจรตาม
จุดเสี่ยงพร้อมติดตั้งใน
เขตเทศบาลฯ

100,000 100,000

โครงการปรับปรุงลาน
เอนกประสงค์ คสล. 
บริเวณที่สาธารณะใน
ชุมชน ศูนย์ผลิตข้าว
ชุมชนฯ (ชุมชนบุลิ้นฟ้า 
หมู่ที่ 13)

250,000 250,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู+ ฝา
ปิด ถนนเทศบาล 4 ฝั่ง
ทิศตะวันออก (ชุมชน
หนองตาด หมู่ที่ 3)

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด คสล. รอบอาคาร
อเนกประสงค์ (2 ฝั่ง) 
(ชุมชนสวนครัว หมู่ที่ 8)

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด ซอยบํารุงทรัพย์
ทั้ง 2 ฝั่ง (บ้านหนอง
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 5)

โครงการขยายท่อ
ประปาบริเวณเมรุหลัง
ใหม่ (ชุมชนทะเมนชัย 
หมู่ที่ 1)

โครงการขยายผิวจราจร 
คสล.หน้าวัดหญ้าปล้อง  
- โรงเรียนบ้านหนอง
หญ้าปล้อง (สองฝั่ง)  
(ชุมชนบ้านหนองหญ้า
ปล้อง หมู่ที่ 5)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู+ ฝา
ปิด ถนนเทศบาล 4 ฝั่ง
ทิศตะวันออก (ชุมชน
หนองตาด หมู่ที่ 3)

808,000 808,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด คสล. รอบอาคาร
อเนกประสงค์ (2 ฝั่ง) 
(ชุมชนสวนครัว หมู่ที่ 8)

400,000 400,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด ซอยบํารุงทรัพย์
ทั้ง 2 ฝั่ง (บ้านหนอง
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 5)

500,000 500,000

โครงการขยายท่อ
ประปาบริเวณเมรุหลัง
ใหม่ (ชุมชนทะเมนชัย 
หมู่ที่ 1)

100,000 100,000

โครงการขยายผิวจราจร 
คสล.หน้าวัดหญ้าปล้อง  
- โรงเรียนบ้านหนอง
หญ้าปล้อง (สองฝั่ง)  
(ชุมชนบ้านหนองหญ้า
ปล้อง หมู่ที่ 5)

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขุดลอกคลองอิ
สาณเขียว (ชุมชนสวน
ครัว หมู่ที่ 8)

โครงการขุดลอกคลองอิ
สาณเขียวพร้อมปรับ
ปรุงภูมิทัศน์หลังศาลา
ประชาคม (ชุมชนตลาด
ทะเมนชัย หมู่ที่ 2)

โครงการปรับปรุงถนน
ดินพร้อมลงหินคลุก 
ซอยบรรดาศักดิ์ (เชื่อม
ต่อถนนเทศบาล 6)  
(ชุมชนหนองตาด หมู่ที่ 
3)

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุกถนนดิน
ใหม่เลียบทางรถไฟ 
(ชุมชนสวนครัว หมู่ที่ 8)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขุดลอกคลองอิ
สาณเขียว (ชุมชนสวน
ครัว หมู่ที่ 8)

400,000 400,000

โครงการขุดลอกคลองอิ
สาณเขียวพร้อมปรับ
ปรุงภูมิทัศน์หลังศาลา
ประชาคม (ชุมชนตลาด
ทะเมนชัย หมู่ที่ 2)

300,000 300,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินพร้อมลงหินคลุก 
ซอยบรรดาศักดิ์ (เชื่อม
ต่อถนนเทศบาล 6)  
(ชุมชนหนองตาด หมู่ที่ 
3)

200,000 200,000

โครงการปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุกถนนดิน
ใหม่เลียบทางรถไฟ 
(ชุมชนสวนครัว หมู่ที่ 8)

200,000 200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนสนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อใช้
เป็น"สถานที่กลาง" 
สําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์

10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการรัฐพิธีอําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์

10,000

อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทะ
เมนชัย โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานการศึกษา

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนสนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อใช้
เป็น"สถานที่กลาง" 
สําหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์

10,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการรัฐพิธีอําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์

10,000

อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทะ
เมนชัย โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานการศึกษา

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองตาดน้อย 
โครงการการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ
สาร

50,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองหญ้าปล้อง 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้
ทักษะภาษาไทย

50,000

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในเขตเทศบาล 
โครงการอาหารกลางวัน

1,020,600

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการสนับสนุน
กิจการกิ่งกาชาดอําเภอ
ลําปลายมาศ ในการรับ
บริจาคโลหิต อวัยวะ 
ดวงตาและช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย ผู้
ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองตาดน้อย 
โครงการการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ
สาร

50,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หนองหญ้าปล้อง 
โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้
ทักษะภาษาไทย

50,000

อุดหนุนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในเขตเทศบาล 
โครงการอาหารกลางวัน

1,020,600

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

โครงการสนับสนุน
กิจการกิ่งกาชาดอําเภอ
ลําปลายมาศ ในการรับ
บริจาคโลหิต อวัยวะ 
ดวงตาและช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย ผู้
ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสํานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

20,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ 
โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

รวม 11,469,830 12,585,800 1,748,720 3,971,950 2,407,400 90,000 1,002,500 898,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนสํานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

20,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ 
โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

20,000 20,000

รวม 510,000 6,175,300 140,000 41,000,000
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