
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลทะเมนชัย

อําเภอ ลําปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,885,130 บาท

งบบุคลากร รวม 7,659,330 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,508,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายก
เทศมนตรี จํานวน1 อัตราๆ ละ 27,600 บาท/เดือน  และเงินค่า
ตอบแทนรายเดือนรองนายกเทศมนตรีจํานวน 2
 อัตราๆ ละ 15,180 บาท/เดือน 
    - ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ.2554  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําแหน่งนายกเทศมนตรี
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 4,000 บาท/เดือน และเงินค่าตอบแทน
ประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2  อัตราๆ ละ 3,000
 บาท/เดือน  
    - ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ฯลฯ  พ.ศ.2554  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน1
 อัตราๆ ละ 4,000 บาท/เดือน และเงินค่าตอบแทนพิเศษรอง
นายกเทศมนตรีจํานวน 2 อัตราๆ ละ 3,000 บาท/เดือน   
    - ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ฯลฯ  พ.ศ.2554  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

      - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน1 อัตราๆ ละ 9,660 บาท/เดือน  และเงินค่า
ตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีจํานวน 1 อัตราๆ ละ 6,900
  บาท/เดือน 
     - ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ.2554  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,374,480 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาเทศบาล
จํานวน 1 อัตราๆ ละ 15,180 บาท/เดือน  เงินค่าตอบแทนราย
เดือนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 อัตราๆ ละ 12,420
 บาท/เดือน เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา
เทศบาล จํานวน 10 อัตราๆ ละ 9,660 บาท/เดือน
     - ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน
ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายก
เทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายก
เทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ.2554 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,150,610 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,223,850 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 11 อัตรา  ได้แก่ ปลัดเทศบาลฯ รอง
ปลัดเทศบาล,หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล , หัวหน้าฝายอํานวย
การ , หัวหน้าฝายปกครอง , หัวหน้าฝายแผนงานและงบ
ประมาณ ,นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ,นักวิเคราะหนโยบาย
และแผนชํานาญการ,นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ,เจ้าพนักงาน
ทะเบียนชํานาญงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ตาม
ตําแหน่งที่ ก.ท.กํานด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน(ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล เช่น เงินค่า
ตอบแทนรายเดือนตําแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่นกลางเงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราวเป็นต้น ตามตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 222,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควรได้
รับตามที่ระเบียบกําหนด จํานวน 6 อัตรา ได้แก่  ปลัด
เทศบาล ,รองปลัดเทศบาล , หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ,หัวหน้า
ฝายอํานวยการ ,หัวหน้าฝายปกครอง และหัวหน้าฝายแผนงาน
และงบประมาณ  โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 18 เมษายน 2556  โดย
คํานวณตั้งจ่าย 12 เดือน โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 240,480 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่า
จ้างประจําปี จํานวน 1 อัตรา  ได้แก่ ตําแหน่งนักการ ตาม
ตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 332,280 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 4 อัตรา  ได้แก่ ตําแหน่งพนักงานขับ
รถยนต จํานวน 2 อัตรา , ตําแหน่งคนงาน 2 อัตรา ตามตําแหน่ง
ที่ ก.ท.กําหนด โดยคําานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา  ได้แก่ ตําแหน่งพนักงานขับ
รถยนต  จํานวน 2 อัตรา ,ตําแหน่งคนงาน จํานวน 2 อัตรา  ตาม
ตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)
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งบดําเนินงาน รวม 3,026,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 610,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

 -   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
        - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 200,000 บาท 
            - เพื่อเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แก่พนักงานเทศบาลและ
พนักงานที่ผ่านเกณฑการประเมินและสิทธิได้รับเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2557
     - ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้อง
ถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  จํานวน 200,000 บาท 
            - เพื่อเป็นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งฯ โดย
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ปกติโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํา
นักงานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานัก
งาน หรือโดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานัก
งาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานัก
งาน โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 160,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้ตาม ระเบียบฯ ที่ไม่มีเคหะสถานเป็นของตนเอง เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับผู้มีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)

ค่าใช้สอย รวม 1,491,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้
บริการของเทศบาลตําบลทะเมนชัย

จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตําบลทะเมนชัย โดย
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก
ภายในหรือภายนอกเป็นหน่วยสํารวจประชาชนเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนที่มารับบริการหรือติดต่อ
เทศบาลตําบลทะเมนชัย
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
    3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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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 ไม้คลุมดิน ใส่ปุ๋ย ฉีด
ยา พ่นยา ตัดแต่ไม้ยืนต้นให้สวยงามอยู่เสมอ ฯลฯ
    - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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 เทศบาลตําบลทะเมนชัย ให้มีความ
สะดวกและรวดเร็ว 
     - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
       1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจ่าย?งินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาดภายในอาคารสํานักงาน และบริเวณรอบอาคารสํานักงานและ
บริเวณรอบนอกตัวอาคาร เทศบาลตําบลทะเมนชัย

จํานวน 108,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกใน
การปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในอาคารสํานักงาน และ
บริเวณรอบอาคารสํานักงานและบริเวณรอบนอกตัวอาคาร เทศ
บาลตําบลทะเมนชัย จํานวน 2 อัตรา ๆละ 9,000 บาท/เดือน
    - เพื่อปฏิบัติงานรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของ
อาคารสํานักงานและบริเวณโดยรอบอาคารสํานักงานบริเวณ
รอบนอก และบริเวณอื่นๆ 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
และการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิน (ยก
เว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟา ค่าติดตั้ง
ประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ
 ฯลฯ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่า
ใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
    1. ประเภทค่ารับรองจํานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
อาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ
เอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง การ
ต้อนรับบุคคล กลุ่มบุคคลคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือทัศนศึกษาดูงาน
    2. ประเภทค่าเลี้ยงรับรอง จํานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล
        - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่า
เลี้ยงรับรองขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ  ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงานหรือ
ไปติดต่อราชการ
    - เป็นไปตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นรวม
ทั้งกรณีเลือกตั้งซ่อม

จํานวน 400,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้งกรณีเลือกตั้งซ่อม ตามที่
กฎหมายกําหนด อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ
รณรงค หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิใน
การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นรวมทั้งกรณีเลือกตั้ง
ซ่อม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ ค่า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่า
ปายโครงการ ค่าปายประชาสัมพันธ ฯลฯ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) หน้า 159 ข้อ 8(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
เทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่า
รับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่มไม่มีแอลกอฮอล  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่า
หรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต้นท เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ ค่าจ้างเหมาทําปาย โฆษณาหรือสิ่งพิมพ ค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2562
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ. 2561 – 2565
)หน้า 158 ข้อ 3
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการจัดงานวันสําคัญของชาติ จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันสําคัญ
ของชาติ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 วันแม่แห่งชาติ วัน
คล้ายวันสวรรคต ร.9 ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้
จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถาน
ที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่ารับรอง ค่าเช่าหรือค่าบริการ
วัสดุ อุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อ
ถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าจ้างเหมาทําปาย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2562
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) หน้า 122 ข้อ 4 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ ค่า
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ดําเนินงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่
ไม่มีแอลกอฮอล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และ
ระเบียบ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่ องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565
) หน้า 163 ข้อ 21(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการอบรมประชาธิปไตยให้กับประชาชน จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรม
ประชาธิปไตยให้กับประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ ค่า
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผมเข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณใน
การดําเนินงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) หน้า 159 ข้อ 6 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการอบรมสัมนาและทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและผู้นํา
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลทะเมนชัย

จํานวน 200,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมสัมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงาน ลูกจ้างประจํา ฯลฯ เช่น อบรมการบริหารองคกร ตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี การอบรมการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศตามหกการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ อบรมและ
ศึกษาดูงานศูนยการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระ
ราชดําริฯ เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพ และวิสัยทัศนในการบริหาร
จัดการองคกร การบริการสาธารณะ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ
ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปาย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และ
ระเบียบ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) หน้า 162 ข้อ 18 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลทะเมนชัย

จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรม
ประชาธิปไตยให้กับประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ ค่า
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ดําเนินงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่
ไม่มีแอลกอฮอล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) หน้า 159 ข้อ 7
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างทํา
มาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
    (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย
    (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษารัพยสินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
    (3) ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบ
คอมพิวเตอรงานทะเบียนราษฎร
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่ องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวัน ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
    5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่า
ใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วันที่พิมพ : 12/10/2563  10:05:21 หน้า : 18/136



ค่าวัสดุ รวม 355,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวัสดุสํานักงานต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษหมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาว
แฟม น้ําดื่ม สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ เช่น ฟิวส สาย
ไฟฟา หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ไมโครโฟน ฯลฯ เป็น
ต้น  โดย ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง ผ้าปูโตะ ถ้วยชาม แก้วน้ํา จานรอง กระจกเงา น้ํา
ดื่ม ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว1248 ลงวัน ที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)
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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 โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ เป็น
ต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียนโปสเตอร พู่กัน สี ฟิลม ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่งค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 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
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้)

วันที่พิมพ : 12/10/2563  10:05:21 หน้า : 20/136



วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํารวจ เช่น บันได
อะลูมิเนียม เครื่องมือดึงสายโทรศัพท  ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้
ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้
จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 570,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 450,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาสํานักงานและสถานที่ในความดูแลของ
เทศบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่า
ภาษี เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้
    1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
    3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8 /ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
    4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2009 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทใช้ในการติดต่อราชการรวมถึงค่าใช้
จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท ค่าบริการรักษาสาย ค่าภาษี เป็นต้น โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณียโทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย
โทรเลขค่าธนาณัติ ค่าไปรษณีย ค่าดวงตราไปรษณียอากร ค่าเช่า
ตู้ไปรษณีย เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น โทรภาพ
หรือโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอรเน็ต และค่าสื่อสาร
อื่นๆ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับบริการ และค่าใช้จ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกัน โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 109,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 109,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ติดตั้งระบบโทรศัพทอัตโนมัติภายในสํานักงานเทศบาลตําบลทะเมน
ชัย

จํานวน 60,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบโทรศัพทอัตโนมัติภายในสํานัก
งานเทศบาลตําบลทะเมนชัย พร้อมอุปกรณติดตั้ง งบ
ประมาณ 60,000 บาท รายละเอียดดังนี้
        - ตู้สาขาขนาด 12 สายแยก 48 สายใน
        - เครื่องโทรศัพทโอเปอเรเตอร จํานวน 1 เครื่อง
        - เครื่องโทรศัพทสําหรับสํานักงาน จํานวน 12 เครื่อง
        - อุปกรณต่อพ่วงครบชุด     
    - ครุภัณฑรายการนี้เป็นครุภัณฑที่ไม่ปรากฎอยูในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้)
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ตู้เก็บแฟมเอกสาร จํานวน 1 ตู้ จํานวน 4,800 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บแฟมเอกสาร จํานวน 1 ตู้ สําหรับ
งานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล 
        - เป็นตู้เหล็กสําหรับเก็บแฟมจํานวน 40 ช่อง ขนาด 4 ชั้น 
        - ครุภัณฑรายการนี้เป็นครุภัณฑที่ไม่ปรากฎอยูในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป)

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงสําหรับห้องประชุม จํานวน 35,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงสําหรับห้อง
ประชุม จํานวน 1 ชุด ราคา 35,000 บาท ประกอบด้วย 
        - เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 240 วัตต จํานวน 2
 เครื่อง 
        - เครื่องผสมสัญญาณเสียง ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง จํานวน 1
 เครื่อง
        - เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง 2 ชั้น จํานวน 1 ตัว
        - เครื่องเล่น DVD จํานวน 1 เครื่อง 
        - ตู้แทร็ค จํานวน 1 เครื่อง 
        - พร้อมอุปกรณต่อพ่วง 
    - ครุภัณฑรายการนี้เป็นครุภัณฑที่ไม่ปรากฎอยูในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifuntion เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 
1 เครื่อง

จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifuntion 
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ราคา 10,000
 บาท รายละเอียดดังนี้
    คุณลักษณะพื้นฐาน
    - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
    - มีความละเอียดในการพิมพไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28
 หน้าต่อนาที (ppm)
    - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
    - มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
    - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้
    - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
    - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
    - เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ
. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการรัฐพิธีอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอลํา
ปลายมาศ โครงการรัฐพิธีอําเภอลําปลายมาศ ตามหนังสือที่ บร
 0518/ว1688 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
    - สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการรัฐพิธี อําเภอลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย     
    - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หน้า 194 ข้อ 1(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาดอําเภอลําปลายมาศ ในการรับ
บริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตาและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ผู้
ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณ
ประโยชน โครงการสนับสนุนกิจการกิ่งกาชาดอําเภอลําปลาย
มาศ ในการรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตาและช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ประจําปีงบ
ประมาณ 2564  ตามหนังสืออําเภอลําปลายมาศ ที่ กอ.บร
.11.27/2563 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563    
    - ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2) หน้า  7  ข้อ 6
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย พ.ศ.2564 งบ
ประมาณ 20,000 บาท 
    - ตามหนังสือสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย ที่ สช.บร
.ว245/2563 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม  2563
    -  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  หน้า 196 ข้อ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 163,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 131,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 111,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงาน
วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัดเทศบาล

จํานวน 66,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานัก
ปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา จํานวน 11,000 บาท/เดือน
- สําหรับปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น การ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานกับภาคประชาชน การขอความร่วม
มือจากภาคประชาชน การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งต้องดําเนินการเกี่ยวกับการ
บันทึกข้อมูล จัดพิมพเอกสารรับ – ส่ง หนังสือ, จัดทําสรุปผลการ
ดําเนินงาน 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 หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วันที่พิมพ : 12/10/2563  10:05:21 หน้า : 26/136



รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

  -  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรอง จํานวน 15,000 บาท
        - ประเภทค่าเลี้ยงรับรอง จํานวน 15,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัด
ทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทะเมนชัย , คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตําบลทะเมนชัย ,คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลทะเมนชัย, ประชาคมท้องถิ่น ฯลฯ
    - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่า
เลี้ยงรับรองขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจัดประชุมประชาคมท้อง
ถิ่น ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการ คณะทํางานต่างๆ เกี่ยว
กับจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคม แผนชุมชน การ
พัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่ายองคกรชุมชนและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนําข้อมลมาจัดทําเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่า
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่ากระเป๋าหรือ
สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
    5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2562
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 2 ข้อ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวัสดุสํานักงานต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาว แฟม น้ําดื่ม สําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้)

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 ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้)
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งบลงทุน รวม 32,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะเหล็ก 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้เบาะล้อเลื่อน จํานวน 1 ชุด จํานวน 20,000 บาท

    -    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดซื้อโตะเหล็กไม่น้อย
กว่า 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้เบาะล้อเลื่อน จํานวน 1 ชุด  
    คุณลักษณะพื้นฐาน
        - โตะเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว
        - เก้าอี้เบาะ  มีล้อเลื่อน สามารถปรับเอนได้ จํานวน 1 ตัว
     - ครุภัณฑรายการนี้เป็นครุภัณฑที่ไม่ปรากฎอยู่ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2,500 บาท

    -    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,500 บาท 
    คุณลักษณะพื้นฐาน
        - มีกําลังไฟฟาด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
        - สามารถสํารองไฟฟาได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
     - ครุภัณฑรายการนี้เป็นครุภัณฑที่ปรากฎ อยู่ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป)
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifuntion เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 
1 เครื่อง

จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifuntion 
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ราคา 10,000
 บาท รายละเอียดดังนี้
    คุณลักษณะพื้นฐาน
    - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
    - มีความละเอียดในการพิมพไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28
 หน้าต่อนาที (ppm)
    - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
    - มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
    - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้
    - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
    - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
    - เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ
. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,458,180 บาท
งบบุคลากร รวม 1,367,680 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,367,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 898,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุง เงินเดือนประจําปี จํานวน 4 อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวยการ
กองคลัง ,นักวิชาการคลัง , เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติ
งาน, เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตามที่ ก.ท.กําหนด โดยตั้ง
ไว้ 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควร
ได้รับตามที่ระเบียบกําหนด จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวยการ
กองคลัง โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง มาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 โดยคํานวณตั้ง
จ่าย 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 240,480 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่า
จ้างประจําปี จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ คนงาน ตามตําแหน่งที่ ก.ท
. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 187,200 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง จํานวน 1 อัตรา ได้แก่  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ตาม
ตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)
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งบดําเนินงาน รวม 628,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
        - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 50,000 บาท
        - เพื่อเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แก่พนักงานเทศบาลและ
พนักงานที่ผ่านเกณฑการประเมินและสิทธิได้รับเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2557 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้ตาม ระเบียบฯ ที่ไม่มีเคหะสถานเป็นของตนเอง เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับผู้มีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)

วันที่พิมพ : 12/10/2563  10:05:21 หน้า : 33/136



ค่าใช้สอย รวม 428,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้อง
ถิ่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นๆ ของเทศบาลตําบลทะเมนชัย

จํานวน 108,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นของเทศ
บาลตําบลทะเมนชัย จํานวน 2 อัตรา จํานวน 9,000 บาท ต่อ
เดือน 
    - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
       2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวัน
ที่ 10  กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

       - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าช่าทรัพยสิน (ยก
เว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกันค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟา ค่าติดตั้ง
ประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ
 ฯลฯ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
        4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่า
ใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงานหรือ
ไปติดต่อราชการ
    - เป็นไปตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี จํานวน 200,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับปรุงระบบแผนที่
ภาษี เช่น การจัดทําข้อมูลภาคสนาม การสํารวจภาคสนาม การ
จัดทําฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกําหนด และการเตรียมการ
รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
       -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หน้า 172 ข้อ 43 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการออกหน่วยประชาสัมพันธเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนให้
ความรู้ผู้อยู่ในข่ายการชําระภาษีนอกสถานที่

จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการออกหน่วยประชาสัมพันธ
เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนให้ความรู้ผู้อยู่ในข่ายการชําระภาษี
นอกสถานที่ ในเขตตําบลทะเมนชัย เช่น ค่าปายประชา
สัมพันธ ปายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่าวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้องใน
โครงการ 
        - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
         พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หน้า 172 ข้อ  42 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง ให้ปฏิบัติ ดังนี้
        (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย
        (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษารัพยสินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่ องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
        4) หหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวัน ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
    5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท  0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่า
ใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาว แฟม น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น  โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่  27 มิถุนายน  2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เช่น แผ่นจานบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ เมนบอรด เมมโม
รี่ ปริ้นเตอรจอมอนิเตอร อุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น  โดยปฏิบัติ
ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
  0808.2/ว1248 ลงวันที่  27 มิถุนายน  2559 (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)

งบลงทุน รวม 462,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 462,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางานปรับระดับ แบบมีล้อ จํานวน 4 ตัว จํานวน 12,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางานปรับระดับ แบบมี
ล้อ จํานวน 4 ตัว     
    - ครุภัณฑรายการนี้เป็นครุภัณฑที่ไม่ปรากฎอยูในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป)
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อปายประชาสัมพันธ  LED Color แบบนอกอาคาร  จํานวน 1 
ชุด

จํานวน 385,000 บาท

     - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินจัดซื้อปายประชา
สัมพันธ LED Color แบบนอกอาคาร จํานวน 1 ชุด งบ
ประมาณ 385,000 บาท 
        - ปายโฆษณา LED ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 2
 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร
        - เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร่
กําหนด
    - ครุภัณฑรายการนี้เป็นครุภัณฑที่ไม่ปรากฎอยูในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน  1 
เครื่อง

จํานวน 23,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท รายละเอียดดัง
นี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
        - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
        - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความ
จํา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB
        - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
        1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร
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หลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําแยกจากหน่วยความ
จําหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
        2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
            - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
            - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย
         - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย
        - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง
        - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
        - มีแปนพิมพและเมาส
        - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21
 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
        - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
        - ครุภัณฑนี้ปรากฎในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 7,500 บาท

    - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500 บาท มี
รายละเอียดดังนี้
    คุณลักษณะพื้นฐาน
    - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
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เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
        - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
        - มีความละเอียดในการพิมพไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
        - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)
        - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
        - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
        - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
        - มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
        - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
        - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
        - สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
        - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
        - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
        - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
        - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
    - ครุภัณฑนี้ปรากฎในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เครื่องพิมพเช็ค จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 35,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพเช็ค จํานวน 1 เครื่อง งบ
ประมาณ 35,000 บาท คุณสมบัติดังนี้
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       - ระบบการพิมพ : Impact dot matrix, Bi-
direction with logic seeking
        - จํานวนเข็มพิมพ : 24 pins
        - ความเร็วในการ
พิมพ : HIGH SPEED DRAFT 480 cps, DRAFT 360 cps, NLQ 
180 cps, LQ 120 cps
        - ขนาดตัวอักษรต่อนิ้ว : 10, 12 cpi
        - ความกว้างของพื้นที่การพิมพ : สูงสุดที่ 241.3 mm
        - ทางเข้ากระดาษ:สามารถวางสมุดที่ช่องปอนกระดาษตรง
ตําแหน่งไหนก็ได้ (Auto Aliqnment)
        - ชนิด
ของกระดาษ:
Single sheet of paper, Multilayer carbon paper, Bankbo
ok(Passbook), Check, voucher
        - ความหนาของกระดาษ : 1 ต้นฉบับ + 6
 สําเนา (7 copies ความหนาสูงสุด 2.6 mm)
        - หน่วยความจํา : 64 KB
        - อายุผ้าหมึก : 5 ล้านตัวอักษร
        - อายุการใช้งานหัวพิมพ : 400 ล้านตัวอักษร
        - การจําลองเครื่อง
พิมพ : PR2 emulation, ESC/P2, IBM PPDS, IBM 4722
        - ระดับเสียงการพิมพ : 55 dBA
        - กระแสไฟ : AC220-240V 50-
60 Hz (49.5 to 60.5 Hz) Approx. 60W / Approx. 8
W in sleep mode / 0
W in powered off mode Energy Star Compliant
        - การแสดงผล : 4 status LED
        - ขนาด (WxDxH) : 384 x 280 x 203 mm.
        - น้ําหนัก : 7.7 kg
        - ระบบต่อเชื่อม(มาตรฐาน) : Bi-
directional parallel interface (IEEE1284
 nibble mode supported), Serial I/F, USB I/F ver. 1.1    
    - ครุภัณฑนี้ไม่ปรากฎในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 จัด
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ซื้อตามราคาท้องตลาด 
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,197,700 บาท

งบบุคลากร รวม 357,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 357,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 216,800 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 1 อัตรา  ได้แก่ เจ้าพนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  ตามตําแหน่งที่ ก
.ท.กําหนด โดย คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 116,400 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักร
ขนาดเบา ประเภทผู้มีทักษะ ตามตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน  1  อัตรา  ได้แก่ พนักงานขับเคลื่อนเครื่องจักร
ขนาดเบาประเภทผู้มีทักษะ ตามตําแหน่งที่ ก.ท
. กําหนด โดย คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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งบดําเนินงาน รวม 267,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
        1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 10,000 บาท 
            - เพื่อเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แก่พนักงานเทศบาลและ
พนักงานที่ผ่านเกณฑการประเมินและสิทธิได้รับเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
           2. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง ตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง,ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวน ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากเทศบาลให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ
  จํานวน 10,000 บาท 
    - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (ตั้งจากเงินราย
ได้)
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ค่าใช้สอย รวม 247,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 162,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน
ด้านงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 3 อัตรา ๆ
 ละ 9,000 บาท ต่อเดือน 
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
        2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10  กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 60,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปองกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล  เช่น  เทศกาลปีใหม่ , เทศกาลสงกรานต  ฯลฯ  ตั้งไว้
จํานวน  60,000.- บาท  ดังนี้    
        1.) เทศกาลปีใหม่  งบประมาณ  30,000.- บาท 
        2.) เทศกาลสงกรานต  งบประมาณ  30,000.- บาท 
         - เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบติงานที่จุดตรวจ ปาย น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนที่สัญจรไปมา ฯลฯ
    - เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
และมาตรการการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว  หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๑๖๓๔ 
ลงวันที่  ๒๒ กันยายน  ๒๕๕๗ 
    - เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๖๐  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.251 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 3 ข้อ1(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน ให้จ่ายจากวันที่พิมพ ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
    (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย
    (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่ องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวัน ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
    5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่า
ใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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งบลงทุน รวม 513,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โตะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด จํานวน 3,500 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน  1
 ชุด ประกอบด้วย  
        - โตะเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต
        - เก้าอี้เบาะแบบมีล้อเลื่อน
    - ครุภัณฑรายการนี้เป็นครุภัณฑที่ไม่ปรากฎอยู่ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559(ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป)

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน 
5 เครื่อง

จํานวน 60,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน 5 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
        - เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ระบบ VHF / FM
           - ขนาดกําลังส่ง 5 วัตต  ประกอบดว้ย : ตัวเครื่อง แท่น
ชารท แบตเตอรี่ 1 ก้อน เสา ยาง เหล็กพับ  ประกอบดว้ย : ตัว
เครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ
    - ครุภัณฑนี้ปรากฎในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม พ.ศ.2562 
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  (ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 450,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ถนนสาย หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 14 จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ถนนาย หมู่ที่ 7 -
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 14 ตําบลทะเมนชัย  จํานวน  2  จุด  รายละเอียดดังนี้
    - กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป ราคา 32,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
    - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อ
วินาที (frame per second)
    - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ
    - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX สําหรับการ
แสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สําหรับการแสดง
ภาพขาวดํา (Black/White)
    - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
    - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
    - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
    - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) 
ได้
    - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่าง
น้อย 2 แหล่ง
    - ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
    - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่าง
น้อย
    - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
    - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับ
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หุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
    - สามารถททํางานได้ที่อุณหภูมิ -10   Cํ ถึง 50  Cํ เป็นอย่าง
น้อย
    - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
    - มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
    - ต้องมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download 
จากเว็บไซตผู้ผลิต
    - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหาร
งานที่มีคุณภาพ
     - ครุภัณฑนี้ปรากฎในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานของระบบกล้องโทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562
    - รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการติดตั้ง
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) หน้า  11 ข้อ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ต่อเติมอาคารสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ตําบลทะเมนชัย

จํานวน 350,000 บาท

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการต่อเติมอาคารสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลทะเมนชัย ดังนี้
        1. ต่อเติมอาคารปองกันเป็นห้องน้ํา - ห้องสุขา รวม 3
 ห้อง 
        2. ต่อเติมห้องเก็บพัสดุงานปองกันฯ 
รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 66.20 ตร.ม. 
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2) หน้า 2 ข้อ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
    

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการปองกันและแก้ไขปญหายาเสพติด อําเภอลําปลาย
มาศ จังหวัดบุรีรัมย

จํานวน 10,000 บาท

    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการปองกันและแก้ไข
ปญหายาเสพติด อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย จํานวน 10,000 บาท 
    - ตามหนังสืออําเภอลปลายมาศ ด่วนที่สุด ที่ บร 0518/ว610
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2563
    -  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) หน้า 2 ข้อ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

อุดหนุนโครงการอบรมอาสาสมัครจราจรช่วยเหลืองานตํารวจ จํานวน 50,000 บาท

     - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนให้แก่สถานีตํารวจภูธรทะ
เมนชัย ในการดําเนินโครงการอบรมอาสาสมัครจราจรช่วยเหลือ
งานตํารวจ จํานวน 50,000 บาท 
    - ตามหนังสือสถานีตํารวจภูธรทะเมนชัย ที่ ตช.0018(บร
)(10)635  ลงวันที่ 5 มิถุนายน  2563
    -  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) หน้า 12 ข้อ 1(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,952,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 452,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 362,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 12,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิน (ยกเว้น
ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน   ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามค่าพิพากษา ค่าติดตั้ง
ไฟฟา ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณต่าง ๆฯลฯ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่า
ใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกซ้อมแผนปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมแผน
ปองกันภัยฝายพลเรือน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ เอกสารและสิ่งพิมพ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่าย อื่นที่จําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการฯ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑการแต่ง
ตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2553
        4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2562
        5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม  2562
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565
) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 13 ข้อ 12(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล
ตําบลทะเมนชัย

จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลทะเมนชัยโดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ เอกสารและสิ่งพิมพ ค่า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่าปายโครงการ ค่าใช้
จ่าย อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ ฯ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560
       4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑการแต่งตั้ง
และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ.2553
        5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2562
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2)  หน้า 3 ข้อ  2  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน ให้จ่ายจากวันที่พิมพค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
    (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย
    (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุ
       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่ องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
        4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวัน ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
        5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
        6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523 ลงวัน ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
ค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้)
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา หัว
เทียน กระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํา เบาะรถยนต ฯลฯ  ซึ่งโดย
สภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ เป็น
ต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายและอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง สําหรับคนงานประจํารถขยะและพนักงานประจํา
หน่วย EMS ฯลฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายวัสดุเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุดับเพลิง เช่น สายดับ
เพลิง หัวฉีดดับเพลิง ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้)
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งบลงทุน รวม 2,500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ําว่า 
6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต แบบ
บรรทุกน้ํา

จํานวน 2,500,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6
 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุดไม่ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน
        - แบบบรรทุกน้ํา
            (1) จุน้ําได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
            (2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม่ต่ํากว่ํา 12,000
 กิโลกรัม
           (3) เป็นราคาพร้อมป๊มและอุปกรณ
    - เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะและราคากลางครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง กําหนด
    - ครุภัณฑนี้ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม พ.ศ.2562
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2 ) หน้า 9 ข้อ 8 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,108,800 บาท

งบบุคลากร รวม 800,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 800,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 758,800 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ,หัวหน้าฝายฯ , นักวิชาการศึกษาชํานาญการ ตามตําแหน่ง
ที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควร
ได้รับตามที่ระเบียบกําหนด จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวย
การ กองการศึกษา ,หัวหน้าฝายฯ โดยถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวัน
ที่ 18 เมษายน 2556 โดยคํานวณตั้งจ่าย 12 เดือน โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 308,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
    1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 30,000 บาท
        - เพื่อเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แก่พนักงานเทศบาลและ
พนักงานที่ผ่านเกณฑการประเมินและสิทธิได้รับเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
     2.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง ตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง , ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวน ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากเทศบาลให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ
  จํานวน 10,000 บาท 
    - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับผู้มีสิทธิเบิก
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้)
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ค่าใช้สอย รวม 178,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อดูแลบํารุงรักษา ตกแต่งสนามหญ้า - 
ต้นไม้ พร้อมทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กและห้องสมุดเฉลิม
พระเกียรติ

จํานวน 54,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้าง
เหมาบริการเพื่อดูแลบํารุงรักษา ตกแต่งสนามหญ้า - ต้นไม้ พร้อม
ทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กและห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
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 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟา ค่าติดตั้ง
ประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆฯลฯ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
        4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3523ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่า
ใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอก ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และ พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทาง ไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ
   - เป็นไปตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง ให้ปฏิบัติ ดังนี้
        (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย
        (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่ องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวัน ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับ รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
    5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวัน ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่า
ใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาว แฟม น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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 โดยปฏิบัติ
ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,176,050 บาท
งบบุคลากร รวม 763,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 763,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 520,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน ให้
แก่ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู ค.ศ.1 ตามตําแหน่งที่ ก.ท
.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ ของครู ค.ศ
.2 จํานวน 2 คน ๆละ 3,500 บาท / เดือน โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 155,400 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้ดูแลเด็ก ตาม
ตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน(ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 4,100 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้ดูแลเด็ก ตาม
ตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบดําเนินงาน รวม 1,100,550 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
    - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 20,000 บาท
        - เพื่อเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แก่พนักงานเทศบาลและ
พนักงานที่ผ่านเกณฑการประเมินและสิทธิได้รับเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
        - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับผู้มีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ 
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าใช้สอย รวม 345,650 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันสําคัญของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดงานวัน
สําคัญของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้
จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถาน
ที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อ
ถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
            1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
        4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2562
        5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท0816.4/ว2296ลงวันที่ 30 ต.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 127
 ข้อ 8 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการจัดทําแผน
พัฒนาการศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ
    - 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 127ข้อ 10
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินมาตรฐาน จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ ค่าหนังสือ และค่าจัดทําสื่อต่าง ๆ ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ชาติ 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(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 310,650 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ดังนี้
    1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลทะเมนชัย (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็น
เวลา 2 ภาคเรียน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จํานวน 245
 วัน จํานวนเด็กนักเรียน 45 คน เป็นเงิน 220,500 บาท
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า126
  ข้อ 5
      - ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณการเรียน, ค่าเครื่องแบบนัก
เรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
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ตําบลทะเมนชัย (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.) จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัย อายุ 3 - 5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวนเด็กนัก
เรียน 12คน เป็นเงิน 13,650 บาท ดังนี้
    - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 12
 คน เป็นเงิน 2,400 บาท
    - ค่าอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 12
 คน เป็นเงิน 2,400 บาท
    - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300บาท/ปี จํานวน 12
 คน เป็นเงิน 3,600 บาท
    - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430
 บาท/ปี  จํานวน 12 คน เป็นเงิน 5,160 บาท
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 124
 ข้อ 2
    3) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลทะเมนชัย (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
เด็กนักเรียน 45 คน เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราละ 1,700
 บาท/คน เป็นเงิน 76,500 บาท
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
        2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
        3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2
/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการนําราย
ได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
        4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3
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/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการนําราย
ได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับ
ที่ 2)
        5) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท0809.4/ว2070 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าวัสดุ รวม 714,900 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาว แฟม น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง ผ้าปูโตะ ถ้วยชาม แก้วน้ํา จานรอง กระจกเงา น้ํา
ดื่ม ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 624,900 บาท
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    - เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนสังกัด
อื่น 3แห่ง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนย  จํานวน  624,900
  บาท ดังนี้
         1. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จํานวน  205,100  บาท
         2. โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย  จํานวน  224,200 บาท
         3. โรงเรียนบ้านทะเมนชัย จํานวน  109,300  บาท
         4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  86,300 บาท  
       - ตามหนังสือ ด่วนที่สุด มท 0816.2/ว 3274 ลว.19
 มิถุนายน 2561 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการศึกษา เช่น สื่อการเรียนการ
สอนทําด้วยพลาสติก กระดาษลื่นพลาสติก ฯลฯ เป็นต้น (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 900,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 900,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการจัดทําปายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทะเมนชัย จํานวน 150,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําปายชื่อศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลทะเมนชัย งบประมาณ 150,000 บาท 
        - ปายขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 5
 เมตร 
         - ตามรูปแบบเทศบาลกําหนด
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) หน้า 7 ข้อ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณอาคารห้องสมุดเฉลิมพระ
เกียรติ

จํานวน 150,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดในบริเวณอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ จํานวน  4  จุด  งบ
ประมาณ 150,000 บาท 
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    - กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป ราคา 32,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
    - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อ
วินาที (frame per second)
    - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR) สําหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและ
กลางคืนโดยอัตโนมัติ
    - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX สําหรับการ
แสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX สําหรับการแสดง
ภาพขาวดํา (Black/White)
    - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
    - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ําสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
    - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหว
อัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
    - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) 
ได้
    - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่าง
น้อย 2 แหล่ง
    - ได้รับ
มาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
    - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่าง
น้อย
    - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af 
หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
    - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมสําหรับ
หุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
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    - สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิ -10   Cํ ถึง 50  Cํ เป็นอย่างน้อย
    - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP 
หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
    - มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
    - ต้องมี Software Development Kit (SDK) 
หรือ Application Programming Interface (API) ในรูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download 
จากเว็บไซตผู้ผลิต
    - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหาร
งานที่มีคุณภาพ
     - ครุภัณฑนี้ปรากฎในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานของระบบกล้องโทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562
ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562
    - รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการติดตั้ง
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3 ) หน้า 9 ข้อ 7  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการปรับปรุงอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 300,000 บาท

     - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงอาคารห้องสมุดเฉลิม
พระเกียรติ งบประมาณ 300,000 บาท 
        -  เพื่อปรับปรุงอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ เช่น ห้อง
น้ํา/ห้องสุขา งานทาสีรอบอาคาร งานเชิงชาย ฝาเพดาน ฯลฯ 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) หน้า 6  ข้อ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลทะเมนชัย

จํานวน 300,000 บาท
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    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบประปาภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทะเมนชัย งบ
ประมาณ 300,000 บาท 
        - เพื่อปรับปรุงระบบประปาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กให้มี
น้ําใช้เพียงพอต่อความต้องการ เช่น วางท่อเมนต , ระบบกรอง
น้ํา , ส่งน้ํา , งานวางท่อระบายน้ํา ถังส่ง/เก็บน้ํา เครื่องป้มน้ํา
อัตโนมัติ ฯลฯ ตามรายการที่เทศบาลกําหนด 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    - เป็นไปตามแผนพัฒนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) หน้า 6  ข้อ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,412,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,412,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทะเมนชัย โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
มาตรฐานการศึกษา

จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทะเมนชัยสําหรับจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการ
ศึกษา จํานวน 100,000 บาท
  - ตามหนังสือ ที่  ศธ 04082.147/73 ลงวันที่ 4
 มิถุนายน  2563
    -  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2) หน้า 5 ข้อ 4(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย โครงการการพัฒนาคุณภาพผู้
เรียนด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

จํานวน 88,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองตาด
น้อย โครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร) จํานวน 88,000 บาท
 - ตามหนังสือที่ ศธ 04082.149/59 ลงวันที่ 1 มิถุนายน  2563
    -  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2) หน้า 6 ข้อ 5 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง โครงการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ทักษะภาษาไทยปีงบประมาณ 2564

จํานวน 100,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหญ้า
ปล้อง โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะภาษาไทยปีงบ
ประมาณ 2564 จํานวน 100,000 บาท
     - ตามหนังสือที่ ศธ 04082.148/55 ลงวันที่ 22
 พฤษภาคม  2563
    -  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2) หน้า 4 ข้อ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตเทศบาล โครงการอาหารกลางวัน

จํานวน 1,124,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน โรงเรียนสังกัดอื่น จํานวน 3 แห่ง จํานวน  1,124,000
  บาท ดังนี้
        1) โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จํานวน 428,000   บาท
        2) โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย จํานวน   468,000 บาท
        3) โรงเรียนบ้านทะเมนชัย จํานวน 228,000  บาท
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 193
 ข้อ 3(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,815,400 บาท

งบบุคลากร รวม 1,165,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,165,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,081,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 4 อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ , นัก
สุขาภิบาลปฏิบัติการ และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน ตาม
ตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)
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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 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 1,475,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
        - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 20,000 บาท
             - เพื่อเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แก่พนักงานเทศบาลและ
พนักงานที่ผ่านเกณฑการประเมินและสิทธิได้รับเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2557 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้ตาม ระเบียบฯ ที่ไม่มีเคหะสถานเป็นของตนเอง เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับผู้มีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)

ค่าใช้สอย รวม 1,080,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าช่าทรัพยสิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟา ค่าติดตั้ง
ประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆฯลฯ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของ คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และ พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทาง ไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ
   - เป็นไปตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการรณรงคลดภาวะโลกร้อน จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงคลดภาวะ
โลกร้อน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิดการโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ ค่าเช่าอุปกรณต่างๆ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่า
ปายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในสําหรับการจัดทําโครงการ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
    4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
    5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2562
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว0263
 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ใน
การจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
    7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 4 ข้อ 3  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการรณรงคและปลูกจิตสํานึกในการพิทักษสิ่งแวดล้อม จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงคและปลูก
จิตสํานึกในการพิทักษสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการโครงการ ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่าประกาศนียบัตรสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ ค่าเช่า
อุปกรณต่างๆ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในสําหรับการจัดทําโครงการ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
    4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
       5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2562
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว0263
 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ใน
การจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
    7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 3 ข้อ 2  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการระบบการแพทยฉุกเฉินฟื้นฟูการแพทย จํานวน 380,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการระบบการ
แพทยฉุกเฉินฟื้นฟูการแพทยเทศบาลตําบลทะเมนชัย เช่น เป็นค่า
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ ค่า
ใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณต่างๆ ในการฝึก
อบรม และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพกู้ภัยที่ได้
รับคําสั่งแต่งตั้ง
    - 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
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 8 ข้อ 7  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการส่งเสริมรณรงคและปองกันปญหายาเสพติด(ทูบี นัมเบอร
วัน)

จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมรณรงค
และปองกันปญหายาเสพติด(ทูบี นัมเบอรวัน)  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ เอกสารและสิ่งพิมพค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
     3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2562
    - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 6  ข้อ  6  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการอบรมรณรงคลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและศึกษาดูงาน จํานวน 400,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมรณรงค
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
โครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่าประกาศนียบัตร
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพเอกสารและสิ่ง
พิมพ ค่าเช่าอุปกรณต่างๆ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าปายโครงการ ค่า
ใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในสําหรับการจัดทําโครงการ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 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)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว
 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุ่ม
พื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
    7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่1) หน้า 11 ข้อ 10 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้
    (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย
    (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) หนังสือกรมส่งเริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวัน ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
    5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่า
ใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาว แฟม น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว1248 ลงวัน ที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้
กวาด เข่ง ผ้าปูโตะ ถ้วยชาม แก้วน้ํา จานรอง กระจกเงา น้ํา
ดื่ม ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือ
ไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขน
ส่งค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา หัวทียน กระจก
มองข้างรถยนต หม้อน้ํา เบาะรถยนต ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้
ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้
จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็น
ต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 80,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ เป็น
ต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เช่น ยารักษาโรค น้ํายาเคมี สารเคมีต่างๆ ฯลฯ เป็น
ต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียนโปสเตอร  พู่กัน สี ฟิลม ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่งค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายและ  อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง สําหรับคนงานประจํารถขยะและพนักงานประจํา
หน่วย EMS ฯลฯ โดยปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายวัสดุเครื่อง
แต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
    2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวัน
ที่ 29 มีนาคม 2562
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 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
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้)
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอรน้ํา - ไฟฟา หัววาลว
ปิด - เปิดแกส , หญ้าคา ฯลฯ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 175,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 175,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดํา และสี) ความเร็ว 20 
แผ่นต่อนาที

จํานวน 120,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว - ดํา และสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จํานวน 1
 เครื่อง รายละเอียด ดังนี้ 
    1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ํา
     2) เป็นระบบมัลติฟงชั่น
     3) เป็นระบบกระดาษธรรมดาชนิดหมึกผง ย่อ - ขยายได้
     - ครุภัณฑนี้ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม พ.ศ.2562
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 36,000 บีทียู 1 เครื่อง 
ระบบ Inverter จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 55,400 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน 36,000 บีทียู 1 เครื่อง ระบบ Inverter จํานวน 1
 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
    1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 36,000 บีทียู แบบแยก
ส่วน 
    2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
     3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟา
เบอร 5
     4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
     5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
     6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ(นอกจากข้อ 3
) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่า ประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
     7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
         (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณดังนี้  
        - สวิตช 1 ตัว 
        - ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่
เกิน 15 เมตร
    8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ)
         (1) ชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ํากว่า 13,000 บี
ทียู 4,000 บาท
     - ครุภัณฑนี้ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม พ.ศ. 2562
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 729,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 672,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 12,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
        - เงินค่าปวยการสําหรับนักบริการท้องถิ่น จํานวน 2 คน 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้
จ่ายพ.ศ. 2562(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําด้านสุขภาพ จํานวน 400,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนนําด้านสุขภาพ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารร ค่า
เช่าอุปกรณต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ดําเนินงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่
ไม่มีแอลกอฮอล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และ
ระเบียบ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 9 ข้อ 8 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการรณรงคปองกันไข้เลือดออก จํานวน 200,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงคปองกัน
ไข้เลือดออก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 6 ข้อ 5 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี ว่าด้วยเรื่องสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าฯ

จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงคปองกัน
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระ
เจ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ว่าด้วยเรื่องสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่าระ
กาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ เอกสารและสิ่งพิมพ ค่า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ว 0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานปองกันและ
ควบคึมโรคพิษสุนัขบ้าขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
    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 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกําลังกาย พัฒนาจิตใจ จํานวน 30,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออก
กําลังกายพัฒนาจิตใจ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล ค่าปายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 10 ข้อ 9  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งบเงินอุดหนุน รวม 57,800 บาท
เงินอุดหนุน รวม 57,800 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการเด็กไทยทําได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านบุแปบ จํานวน 16,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการให้แก่โรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตําบลบ้านบุแปบ โครงการเด็กไทยทําได้ โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านบุแปบ  ตามหนังสือ ที่ บร
 0532.04/131 ลงวันที่ 6 มิถุนายน  2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) หน้า 14 ข้อ 4 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร จํานวน 13,600 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการให้แก่โรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตําบลบ้านบุแปบ โครงการส่งเสริมและพัฒนาความ
ปลอดภัยด้านอาหาร ตามหนังสือ ที่ บร 0532.04/131 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน  2563
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) หน้า 13 ข้อ 1(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ จํานวน 12,200 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบ้านบุแปบ โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูง
อายุ ตามหนังสือ ที่ บร 0532.04/131 ลงวันที่ 6 มิถุนายน  2563
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) หน้า 13 ข้อ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการอบรมให้ความรู้แบบบูรณาการเรื่องโรคติดต่อ จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบ้านบุแปบโครงการอบรมให้ความรู้แบบบูรณาการ
เรื่องโรคติดต่อ ตามหนังสือ ที่ บร 0532.04/131 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน  2563    
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) หน้า  14  ข้อ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,516,280 บาท

งบบุคลากร รวม 860,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 860,280 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 764,280 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงาน
จ้าง จํานวน 13 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับรถบรรทุก
ขยะ จํานวน 1 อัตรา , คนงาน จํานวน 12 อัตรา ตามตําแหน่ง
ที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 13 อัตราได้แก่ พนักงานขับรถบรรทุก
ขยะ จํานวน 1 อัตรา , คนงาน จํานวน 12 อัตรา ตามตําแหน่ง
ที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)

งบดําเนินงาน รวม 656,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

    -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
        - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 50,000 บาท 
            - เพื่อเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แก่พนักงานเทศบาลและ
พนักงานที่ผ่านเกณฑการประเมินและสิทธิได้รับเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2557 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าใช้สอย รวม 336,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ จํานวน 80,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการและกําจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลตําบลทะเมนชัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยเงินอุทิศเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ กําจัดมูลฝอยหรือค่าธรรมเนียมในการกําจัดขยะ
หรือทิ้งขยะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 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/ว0263
 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ใน
การจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

โครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล
มูลฝอย เทศบาลตําบลทะเมนชัย

จํานวน 216,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเทศบาลตําบลทะเมน
ชัย จํานวน 4 อัตราๆละ 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 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าช่าทรัพยสิน (ยกเว้น
ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟา ค่าติดตั้ง
ประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆฯลฯ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของ คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และ พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทาง ไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อ ราชการ
    - เป็นไปตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4  พ.ศ.2561 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ เช่น ฟิวส สาย
ไฟฟา หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ไมโครโฟน ฯลฯ เป็นต้น โดย
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทรายปูนซี
เมนส จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ตะปู เหล็ก เส้น ยางมะตอย และ
วัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา หัว
เทียน กระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํา เบาะรถยนต ฯลฯ ซึ่งโดย
สภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพ
เดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ เป็น
ต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)

วัสดุการเกษตร จํานวน 80,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น พันธ
พืช ปุ๋ย อุปกรณเพาะชํา กระถางต้นไม้ ฯลฯ โดยปฏิบัติ
ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 862,540 บาท

งบบุคลากร รวม 692,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 692,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 692,040 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จําวน 2 อัตราได้แก่ นักพัฒนาชุมชนชํานาญ
การ จํานวน 2 อัตรา ตามตําแหน่งที่ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 170,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
        - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 40,000 บาท 
    - เพื่อเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แก่พนักงานเทศบาลและ
พนักงานที่ผ่านเกณฑการประเมินและสิทธิได้รับเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
    - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้ตาม ระเบียบฯ ที่ไม่มีเคหะสถานเป็นของตนเอง เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับผู้มีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิน(ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน)ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟา ค่าติดตั้ง
ประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ
 ฯลฯ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของ คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงานหรือ
ไปติดต่อ ราชการ
    - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
        2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
        3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
        4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่า
ใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 45,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาว แฟม น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วันที่พิมพ : 12/10/2563  10:05:22 หน้า : 101/136



วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 5,500 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ เช่น ฟิวส สาย
ไฟฟา หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ไมโครโฟน ฯลฯ เป็น
ต้น โดย ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)

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             
    - โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 367,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 350,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่า
เช่าหรือค่าบํารุง ค่าบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต้นท เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน รวม
ถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการ
ออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน ค่าจ้างเหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่ง
พิมพค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2562
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565
) หน้า134ข้อ 9
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 50,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่า
เช่าหรือค่าบํารุง ค่าบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต้นท เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน รวม
ถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการ
ออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน ค่าจ้างเหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่ง
พิมพค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2562
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 2) หน้า3 ข้อ 2(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่า
เช่าหรือค่าบํารุง ค่าบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต้นท เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน รวม
ถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการ
ออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน ค่าจ้างเหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่ง
พิมพค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
   3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2562
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 2 ข้อ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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สร้างภาคีเครือข่ายด้านพลังงานระหว่างบ้าน ชุมชน วัด โรงเรียน รพ
.สต. หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน

จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ สร้างภาคีเครือ
ข่ายด้านพลังงานระหว่างบ้าน ชุมชน วัด โรงเรียน รพ.สต. หน่วย
งานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถาน
ที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็น
ในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจค
เตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน รวม
ถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการ
ออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน ค่าจ้างเหมาทําปายโฆษณาหรือสิ่ง
พิมพค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2562
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565
) หน้า 150 ข้อ 9 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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งบลงทุน รวม 17,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ จํานวน 2 ตู้ จํานวน 9,600 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
แบบบานเลื่อนทึบ จํานวน 2 ตู้   งบประมาณ 9,600 บาท 
    - ครุภัณฑรายการนี้เป็นครุภัณฑที่ปรากฎ อยู่ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม พ.ศ.2562 จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 7,500 บาท

     - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดซื้อเครื่อง
พิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 7,500 บาท    
    คุณลักษณะพื้นฐาน
        - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
        - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
        - มีความละเอียดในการพิมพไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
        - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)
        - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
        - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
        - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
        - มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
        - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
        - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
        - สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
        - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
        - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
        - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
        - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
    - เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ
. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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จัดซื้ออุปกรณอ่านบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 
จํานวน 1 ชุด

จํานวน 700 บาท

     - เพื่อจ่ายป็นค่าจัดซื้ออุปกรณอ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) จํานวน 1 ชุด คุณลักษณะ
พื้นฐานเป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร พฤษภาคม พ.ศ.2563 วันที่ 12
 พฤษภาคม 2563  
    คุณลักษณะพื้นฐาน
        - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
        - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
        - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
ได้
        - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) ที่
ใช้แรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็น
อย่างน้อย
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
        1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.7
 /ว0879 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562
        3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
 /ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 310,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา"ทะเมนชัยคัพ" จํานวน 250,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา"ทะเมนชัยคัพ" โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรองผู้ที่
เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่า
หรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต้นท เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าใช้
จ่ายในการประกวดหรือแข่งขันได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการ
แข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้
ชนะการประกวดหรือแข่งขัน และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธงาน  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หน้า 128 ข้อ 11(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 60,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล วอลเล่ย
บอล ตะกร้อ เปตอง ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 840,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 840,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 840,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานนมัสการพระธาตุเจดียใหญ่ทะเมนชัย จํานวน 90,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานนมัสการ
และสมโภชพระธาตุเจดียใหญ่ทะเมนชัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้
มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค ได้แก่ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่า
รื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร ค่าเช่าครื่องเสียง เต้นท เวที ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษา
ความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายใน
การตกแต่ง จัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถาน
ที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2562
    4) ประกาศจังหวัดบุรีรัมย ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตาม
มติการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณี
ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561 วัน
ที่ 13 พฤศจิกายน 2561
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หน้า 121 ข้อ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

วันที่พิมพ : 12/10/2563  10:05:22 หน้า : 112/136



โครงการจัดงานประเพณีฉลองศาลเจ้าพ่อหินตั้ง จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ฉลองศาลเจ้าพ่อหินตั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธี
ทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถประสงค ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร ค่าเช่าครื่องเสียง เต้นท เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัด
สถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2562
    4) ประกาศจังหวัดบุรีรัมย ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตาม
มติการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณี
ตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561 วัน
ที่ 13 พฤศจิกายน 2561
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หน้า 121 ข้อ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 180,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถประสงค ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร ค่าเช่าครื่องเสียง เต้นท เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัด
สถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
     -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ 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) หน้า121
ข้อ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วันที่พิมพ : 12/10/2563  10:05:22 หน้า : 114/136



โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุระสงคได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่า
จ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ 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 121 ข้อ 1(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 200,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
แห่เทียนพรรษาโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุระสงคได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต้นท เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่า
จ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ 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 121 ข้อ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ จํานวน 30,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันขึ้นปี
ใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่า
รับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ระสงคได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่า
บํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต้นท เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ 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 121 ข้อ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 90,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่า
รับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงคได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่มไม่มีแอลกอฮอล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่า
หรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต้นท เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ 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 120 ข้อ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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โครงการวิถีพุทธ จํานวน 50,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวิถีพุทธ โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ที่เชิญมา
ร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงคได้แก่ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่า
บํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต้นท เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้
จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2562
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หน้า 124 ข้อ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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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

    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย ตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 
 ประจําปีงบประมาณ 2564 จํานวน 20,000 บาท
    - ตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย ที่ บร 0018.1/ว3528 ลงวันที่ 31
 กรกฎาคม 2563
   -  ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
)  หน้า  192 ข้อ 1(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,522,020 บาท

งบบุคลากร รวม 1,473,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,473,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,134,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จําวน 4 อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวยการกองช่าง ,หัว
หน้าฝายโยธา ,นายช่างโยธา และเจ้าพนักงาน
ประปา ตาม ตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลที่ควร
ได้รับตามที่ระเบียบกําหนด จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ผู้อํานวยการ
กองช่าง,หัวหน้าฝายการโยธา โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะ
กรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวัน
ที่ 18 เมษายน 2556 โดยคํานวณตั้งจ่าย 12 เดือน โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 265,080 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ผช.นายช่างไฟฟา และ
คนงาน ตามตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 14,340 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ ผช.นายช่างไฟฟา ,คน
งาน ตามตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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งบดําเนินงาน รวม 968,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท ดังนี้
       1. เพื่อเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แก่พนักงานเทศบาลและ
พนักงานที่ผ่านเกณฑการประเมินและสิทธิได้รับเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 20,000 บาท
        2.  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง ตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง , ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบสวน ค่าตอบแทนผู้แทนชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากเทศบาลให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ
  จํานวน 30,000 บาท 
    - โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้ตาม ระเบียบฯ ที่ไม่มีเคหะสถานเป็นของตนเอง เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับผู้มีสิทธิ
เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)
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ค่าใช้สอย รวม 653,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

การจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในกองช่างและการปฏิบัติงานด้าน
การออกแบบ และงานด้านการโยธา

จํานวน 69,000 บาท

    - การจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในกองช่างและการปฏิบัติ
งานด้านการออกแบบ และงานด้านการโยธา จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 11,500 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
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

จ้างเหมาบริการงานธุรการทั่วไปภายในกองช่าง สํานักงานเทศบาล
ตําบลทะเมนชัย

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 ลงวัน
ที่ 10  กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพยสิน (ยก
เว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่า
ใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟา ค่าติดตั้ง
ประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ
 ฯลฯ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างหรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงานหรือ
ไปติดต่อราชการ
    - เป็นไปตามระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 480,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรง
งาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง ให้ปฏิบัติ ดังนี้
        (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้
สอย
        (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจาย อํานาจให้แก่ องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
 /ว1752 ลงวัน ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
    5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2 /ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่า
ใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาว แฟม น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้ต้องสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
ขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ เช่น ฟิวส สาย
ไฟฟา หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟฟาไมโครโฟน ฯลฯ เป็นต้น โดยปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ปูนซี
เมนส จอบเสียม ขวาน เลื่อย ตะปู เหล็กเส้น ยางมะตอย และวัสดุ
อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันหล่อลื่น ฯลฯ เป็น
ต้น โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท. 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้)
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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
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้)

งบลงทุน รวม 80,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,600 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง มอเตอรไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 18,200 บาท

    - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง มอเตอร
ไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง ราคา 18,200 บาท
    คุณสมบัติดังนี้
     - เครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง มอเตอรไฟฟา สูบน้ําได้ 1,130
 ลิตรต่อนาที
        1. เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอรไฟฟา
        2. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
        3. สูบน้ําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กําหนด
        4. ส่งน้ําได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45
 ฟุต
        5. อุปกรณประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอรไฟฟา
ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 
    - ครุภัณฑรายการนี้เป็นครุภัณฑที่ปรากฎอยู่ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ครุภัณฑก่อสร้าง

เครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 21,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 21,000 บาท
คุณลักษณะ ดังนี้
        1.ใช้เครื่องยนตเบนซิน
        2. น้ําหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
        3. แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
        4. ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที
    - ครุภัณฑรายการนี้เเป็นครุภัณฑที่ปรากฎอยู่ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม พ.ศ.2562 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 19,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน  2
 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน19,000 บาท 
คุณสมบัติดังนี้
        1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
        2. เครื่องยนตขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
        3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
        4. พร้อมใบมีด
    - ครุภัณฑรายการนี้เป็นครุภัณฑที่ปรากฎอยู่ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2562  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ครุภัณฑโรงงาน

เครืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 5,500 บาท

       - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5
 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,500 บาท 
    คุณสมบัติดังนี้
        - เครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว (125
 มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอรไฟฟา ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000
 วัตต ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาที
    - ครุภัณฑรายการนี้เป็นคุภัณฑที่ปรากฎอยู่ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ตู้เชื่อมอินเวอรเตอร (แบบมือถือ) จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดซื้อตู้เชื่อมอิน
เวอรเตอร (แบบมือถือ) จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
    รายละเอียดคุณสมบัติ ดังนี้
        - ใช้งานต่อเนื่องกับลวดขนาด 2.6 - 3.2 มม. 
        - ขนาดไม่ต่ํากว่า 160 แอมป์
        - แรงดันไฟ (50Hz)  220+-15% โวลล
        - พร้อมอุปกรณสายเชื่อม/สายดินครบชุดในการปฏิบัติงาน
     - ครุภัณฑรายการนี้เป็นครภัณฑที่ไม่ปรากฎอยู่ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  จัดซื้อตามราคาท้อง
ตลาด (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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เลื่อยวงเดือนไฟฟา แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 6,900 บาท

     - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟา แบบมือถือ ขนาด 9
 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 6,900 บาท
    รายละเอียดคุณสมบัติดังนี้
        เลื่อยวงเดือนไฟฟาแบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว
        1. ขับด้วยมอเตอรไฟฟา ขนาดไม่น้อยกว่า 1,700
 วัตต ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาที    
        2. ตัดไม้ได้หนา ไม่น้อยกว่า 60 มิลลิเมตร
        3. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดเส้นผ่าศูนยกลางของใบเลื่อย
ขั้นต่ํา
    - ครุภัณฑรายการนี้เป็นครุภัณฑที่ปรากฎอยู่ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม พ.ศ.2562  (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,963,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,963,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,963,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล. จากแยกเทศบาล 6 ซอยเจริญสมบัติ หมู่ที่ 3 จํานวน 380,000 บาท

      - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. จาก
แยกเทศบาล 6 ซอยเจริญสมบัติ หมู่ที่ 3                
        -ก่อสร้างถนน คสล.กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 244
 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 610 ตร.ม. (งาน
ดินถมบดอัด) 
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่ องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) หน้า  4  ข้อ 5(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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ก่อสร้างเสริมผิวจราจร คสล.ปูทับด้วยแอสฟสสติกคอนกรีต ถนน
เทศบาล 5 ต่อจากสนามเด็กเล่น หมู่ที่ 13

จํานวน 350,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก่อสร้างเสริมผิว
จราจร คสล.ปูทับด้วยแอสฟสสติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 5 ต่อ
จากสนามเด็กเล่น หมู่ที่ 13            
        - เสริมผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 200
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่ องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) หน้า 4 ข้อ 6 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการก่อสร้างถนนดินเลียบทางรถไฟทิศตะวันตก(ชุมชนสวนครัว 
หมู่ที่ 8)

จํานวน 300,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการก่อสร้างถนนดิน
เลียบทางรถไฟทิศตะวันตก(ชุมชนสวนครัว หมู่ที่ 8)             
        - ถนนดินกว้าง 5 เมตร ยาว 470 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50
 เมตร พร้อมท่อระบาย  วางท่อน้ํามาตรฐานเส้นผ่าศูนย
กลาง 0.60 เมตร 
       - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่ องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 84
  ข้อ 35 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการขยายผิวจราจรค.ส.ล. ปูทับผิวจราจรแอสฟสทติก จากแยก
ปอมตํารวจฯ ไปทางทิศตะวันตกถึงจุดสิ้นสุดถนนค.ส.ล.(ชุมชนทะ
เมนชัย หมู่ที่2)

จํานวน 181,000 บาท

      - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการขยายผิวจราจร
ค.ส.ล. ปูทับผิวจราจรแอสฟสทติก จากแยกปอมตํารวจฯ ไปทาง
ทิศตะวันตกถึงจุดสิ้นสุดถนนค.ส.ล.(ชุมชนทะเมนชัย หมู่
ที่ 2)                 
        - ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.เดิม ปูทับด้วยแอสฟสทติกคอนกรีต
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
 เมตร ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. 
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่ องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 72
 ข้อ8 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการขยายผิวจราจรค.ส.ล.หน้าวัดหนองหญ้าปล้อง - โรงเรียน
หนองหญ้าปล้อง(สองฝ่ง) (ชุมชนหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5)

จํานวน 300,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการขยายผิว
จราจร ค.ส.ล.หน้าวัดหนองหญ้าปล้อง - โรงเรียนหนองหญ้า
ปล้อง (สองฝ่ง) (ชุมชนหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 5)  (ฝ่งทิศตะวัน
ตก)       
        - คสล.กว้างเฉลี่ย 1.00 และ 2.00 เมตร ยาวรวม 317
 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 451 ตร.ม.
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่ องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า  77
 ข้อ 18 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการวางท่อระบายน้ํามาตรฐานถนนรถไฟ(ฝ่งทิศเหนือ) จุดเริ่ม
ต้นจากแนวท่อเดิมถึงบ้าน อ.รุ่งทิวา(ชุมชนบุแปบ หมู่ที่ 7)

จํานวน 700,000 บาท

     - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการวางท่อระบาย
น้ํามาตรฐานถนนรถไฟ(ฝ่งทิศเหนือ) จุดเริ่มต้นจากแนวท่อเดิมถึง
บ้าน อ.รุ่งทิวา(ชุมชนบุแปบ หมู่ที่ 7)      
        - เพื่อเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา สล.ชั้น 3 ขนาดเส้น
ผ่าศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 160 ท่อน พร้อมบ่พัก คสล
. จํานวน 20 บ่อ ความยาวรวม 180 เมตร 
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่ องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 90
 ข้อ 49(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

โครงการเสริมผิว ค.ส.ล. ลาดทับด้วยแอสฟสสติกคอนกรีตถนนเจริญ
ชัย ภายในชุมชน (ชุมชนทะเมนชัย หมู่ที่ 1)

จํานวน 387,000 บาท

      - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเสริมผิว ค.ส.ล
. ลาดทับด้วยแอสฟสสติกคอนกรีตถนนเจริญชัย ภายใน
ชุมชน (ชุมชนทะเมนชัย หมู่ที่ 1)                        
        - ถนนกว้างเฉลี่ย 4.10 เมตร ยาวรวม 259 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,061.90 ตร.ม. ตามรูปแบที่
เทศบาลกําหนด
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่ องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หน้า 103 ข้อ 79 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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โครงการเสริมผิวค.ส.ล.ลาดทับด้วยแอสฟสทติกคอนกรีตถนนบุญ
สัมพันธ(ชุมชนทะเมนชัยสอง หมู่ที่ 14)

จํานวน 365,000 บาท

     - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการเสริมผิว ค.ส.ล
.ลาดทับด้วยแอสฟสทติกคอนกรีตถนนบุญสัมพันธ(ชุมชนทะเมน
ชัยสอง หมู่ที่ 14)      
        - กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 229 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,145ตร.ม.
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่ องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หน้า  106 ข้อ 85 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,611,800 บาท

งบกลาง รวม 5,611,800 บาท
งบกลาง รวม 5,611,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 130,000 บาท

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

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราช
บัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา จํานวน 500,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือกิจการประปาให้สามารถดําเนิน
งานบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องกรณีฉุกเฉินและกรณีไม่
สามารถจัดเก็บค่าบริการได้ตามประมาณการ (ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,929,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และมติคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หน้า 130 ข้อ 1 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,000,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้แก่คนพิการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หน้า 130 ข้อ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 70,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดสที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน
สงเคราะหตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565
) หน้า 131ข้อ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

สํารองจ่าย จํานวน 250,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือจําเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม (ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ 214,200 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 35,800 บาท) 
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น การดําเนิน
การโครงการจัดระเบียบจราจร ฯ ค่าจัดซื้อปายสามเหลี่ยม ยาง
ชะลอความเร็ว  ค่ากรวย การแผงกั้นจราจร ค่าปายบอกทาง ฯลฯ
 
    - ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย มท0808.2/ว3892
 ลงวันที่  28 มิถุนายน 2562  เรื่องการตั้งงบประมาณรายจ่าย
และเบิกเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร (ตั้งจากเงินราย
ได้)

เงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 39,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)
    

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 179,000 บาท

    - เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทะเมนชัย (ตามหนังสือ
ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลว. 26 กรกฎาคม 2554) (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 466,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุด
หนุนทุกประเภทตามหนังสือที่ มท 0808.5/ว30 ลงวัน
ที่ 12 กรกฎาคม2560 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 8,800 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญของ
เทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่า
ครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2522 รวม
ถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
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