
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตําบลเมืองจันทร

อําเภอเมืองจันทร   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,400,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 18,229,000 บาท
งบกลาง รวม 18,229,000 บาท

งบกลาง รวม 18,229,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 270,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว 
ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม
- เป็นไปตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558ในอัตราร้อยละ 5 ของพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนโดยคํานวณในอัตราร้อย
ละ 0.02 ของค่าจ้างทั้งปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561  เพื่อให้คุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบ
อันตราย เจ็บปวย ตาย หรือสูญเสียอันเนื่องมาจากการทํางานให้
แก่นายจ้าง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4172  ลงวันที่ 24  ธันวาคม 2561
  เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,026,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑการ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2552  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 รวมถึงหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,792,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑการ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2553  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 รวมถึง
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
     

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ปวย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินสํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาด
ว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้เป็นอํานาจของผู้บริหาร
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 19 และหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง                              
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

     

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

(1) ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย   ตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตเทศบาลเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงใน
ปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุด
หนุนทุกประเภท แต่ไม่เกิน 500,000.00บาท)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ.2555
 ข้อ 5
- เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
     ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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(2) เงินสมทบโครงการดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองจันทร

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ.2561  ใน
อัตราร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
สมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2565
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ.2561  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20  สิงหาคม  2553    
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 08291.3/ว 1514 ลงวันที่  26 กรกฎาคม 2554

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาจราจร ทีประชาชนได้รับ
ประโยชนโดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น  สัญญาณไฟจราจร  สาม
เหลี่ยมจุดตรวจ  ป้ายจราจร  กระจกโค้ง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติจราจรทางบท พ.ศ.2522 มาตรา146
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดท้องถิ่น
ตามมาตรา 146  แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892
ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562     
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 639,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของช้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500  องคการบริหารส่วนจังหวัด องคการ
บริหารส่วนตําบล คํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1
 เทศบาล /เมืองพัทยา คํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 โดย
คํานวณจากประมาณการรายรับของประมาณการรายรับของ
ประมาณการรายจ่ายประจําปี/งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม/งบ
ประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ทุกหมวดรายรับ หัก ด้วยประมาณ
การรายรับหมวดเงินอุดหนุน เงินอุทิศ พันธบัตร   เงินกู้โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2546
- เป็นไปตามระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณรายจ่ายประจําปีสมทบ
เข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
 และกฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จ
ดํารงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว22 ลงวันที่  23 พฤศจิกายน 2564   
   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,349,240 บาท

งบบุคลากร รวม 8,202,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี แยก
รายละเอียดดังนี้
    (1) เงินเดือนนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 27,600
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 331,200 บาท
    (2) เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 15,180
 บาท จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 364,320 บาท
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 กําหนดตามหลักเกณฑรายได้ของ
เทศบาล (รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้ตามงบการเงิน
ประจําปี (งบแสดงผลการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) ของปี
งบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุน
ทุกประเภท) เป็นฐานในการคํานวณอัตราเงินเดือนและค่าตอบ
แทน รายได้ของเทศบาลเกิน 10-25 ล้านบาท (รายได้ของ
เทศบาลตําบลเมืองจันทร ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 = 20,835,465.35 บาท) 
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ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี และ
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี แยกราย
ละเอียดดังนี้
    (1) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี ในอัตรา
เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
    (2) เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี 
ในอัตราเดือนละ 3,000 บาท จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือนเป็น
เงิน 72,000 บาท
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 กําหนดตามหลักเกณฑรายได้ของ
เทศบาล (รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้ตามงบการเงิน
ประจําปี (งบแสดงผลการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) ของปี
งบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุน
ทุกประเภท) เป็นฐานในการคํานวณอัตราเงินเดือนและค่าตอบ
แทน รายได้ของเทศบาลเกิน 10-25 ล้านบาท (รายได้ของ
เทศบาลตําบลเมืองจันทร ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 = 20,835,465.35 บาท) 
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ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และเงินค่า
ตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี แยกรายละเอียดดังนี้
    (1) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี ในอัตรา
เดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
    (2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี ในอัตรา
เดือนละ 3,000 บาท จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 72,000 บาท
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
 กําหนดตามหลักเกณฑรายได้ของเทศบาล 
(รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้ตามงบการเงินประจําปี 
(งบแสดงผลการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) 
ของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม แ
ละเงินอุดหนุนทุกประเภท) เป็นฐานในการคํานวณอัตรา
เงินเดือนและค่าตอบแทน 
รายได้ของเทศบาลเกิน 10-25 ล้านบาท 
(รายได้ของเทศบาลตําบลเมืองจันทร ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 = 20,835,465.35 บาท) 
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และเงิน
ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี แยกรายละเอียดดังนี้
    (1) เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 115,920 บาท
    (2) เงินค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในอัตราเดือน
ละ 6,900 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 82,800 บาท
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 กําหนดตามหลักเกณฑรายได้ของ
เทศบาล (รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้ตามงบการเงิน
ประจําปี (งบแสดงผลการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) ของปี
งบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุน
ทุกประเภท) เป็นฐานในการคํานวณอัตราเงินเดือนและค่าตอบ
แทน รายได้ของเทศบาลเกิน 10-25 ล้านบาท (รายได้ของ
เทศบาลตําบลเมืองจันทร ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 = 20,835,465.35 บาท) 

วันที่พิมพ : 16/10/2565  14:28:19 หน้า : 10/119

Lenovo
Placed Image



ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล เงินค่าตอบแทน
ประธานสภาเทศบาล เงินค่าตอบแทนรองประธานสภา
เทศบาล แยกรายละเอียดดังนี้
    (1) เงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือน
ละ 15,180 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 182,160 บาท
    (2) เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ในอัตราเดือน
ละ 12,420 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,040 บาท
    (3) เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภาเทศบาล ในอัตราเดือน
ละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 115,920 บาท
    (4) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 9 คน ใน
อัตราเดือนละ 9,660 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,043,280
 บาท 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน 
เงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 กําหนดตามหลักเกณฑรายได้ของ
เทศบาล (รายได้ของเทศบาล หมายถึง รายได้ตามงบการเงิน
ประจําปี (งบแสดงผลการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) ของปี
งบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุน
ทุกประเภท) เป็นฐานในการคํานวณอัตราเงินเดือนและค่าตอบ
แทน รายได้ของเทศบาลเกิน 10-25 ล้านบาท (รายได้ของ
เทศบาลตําบลเมืองจันทร ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 = 20,835,465.35 บาท) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,577,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,878,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจําปี เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี สําหรับพนักงาน
เทศบาล จํานวน 11 อัตรา (สํานักปลัด) ดังนี้
    1. ปลัดเทศบาล (กลาง)
    2. รองปลัดเทศบาล (ต้น)
    3. หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (ต้น)
    4. นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
    5. นักวิชาการสาธารณสุข (ชํานาญการ)
    6. นักประชาสัมพันธ (ชํานาญการ)
    7. นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)
    8. นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)
    9. เจ้าพนักงานธุรการ (ชํานาญงาน)
    10. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารรภัย (ชํานาญงาน)
    11. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)
        - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        - เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558
      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2563 
เรื่อง  การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 99,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น รายละเอียดดังนี้
    (1) เงินค่าตอบแทนรายเดือน สําหรับปลัดเทศบาล
(ระดับกลาง) เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 84,000 บาท
    (2) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) สําหรับเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนละ 1,310 บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 15,720 บาท
    - เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้เงินค่า
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547
    - เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจําตําแหน่ง และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง การกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานที่ควรได้รับตาม
ระเบียบที่กําหนด และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังนี้
    (1) เงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล (ระดับกลาง) 
เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
    (2) เงินประจําตําแหน่งรองปลัดเทศบาล (ระดับต้น) 
เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
    (3) เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (ระดับ
ต้น) เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000
 บาท
        - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        - เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2563 
เรื่อง  การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,269,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 7 อัตรา และพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา รายละเอียดดังนี้
    พนักงานจ้างตามภารกิจ (สํานักปลัด) จํานวน 7 อัตรา
        1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
        2. พนักงานดับเพลิง
        3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
        5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
        6. คนสวน (ผู้มีทักษะ)
        7. พนักงานขับรถยนต (ผู้มีทักษะ)
    พนักงานจ้างทั่วไป (สํานักปลัด) จํานวน 3 อัตรา
        1. คนครัว
        2. ยาม
        3. คนงานทั่วไป
        - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        - เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558
       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2563 
เรื่อง  การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เงินค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน 6 อัตรา และพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 3 อัตรา รายละเอียดดังนี้
    พนักงานจ้างตามภารกิจ (สํานักปลัด) จํานวน 7 อัตรา
        1. พนักงานดับเพลิง
        2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
        4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
        5. คนสวน (ผู้มีทักษะ)
        6. พนักงานขับรถยนต (ผู้มีทักษะ)
    พนักงานจ้างทั่วไป (สํานักปลัด) จํานวน 3 อัตรา
        1. คนครัว
        2. ยาม
        3. คนงานทั่วไป
        - เป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
        - เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558
        - จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (2564
-2566) โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 1,898,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 285,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

    (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ อาทิ เช่น คณะบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคล
หรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะ
กรรมการ ดําเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง 
       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่กค
 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
    (2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ตรวจ
รายงานและประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทาง
วิชาการของพนักงานผู้ขอรับการประเมิน  
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558
 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.255 
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสามัญ คณะ
กรรมการวิสามัญ คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ใน
การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 105  โดยอาศัยหลักเกณฑ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  เงินเดือน  
เงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศนม
ตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดํารงตําแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดํารงตําแหน่งรอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ฯลฯหรือเพื่อจ่าย
เป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
          - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน  เงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของนายกเทศ
นมตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดํารงตําแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดํารงตําแหน่งรอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2554 
          - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ.2554  ข้อ 105
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจําที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอก
เวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการได้ 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
         - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ ว 2409  
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่
มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 141,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรได้ตามระเบียบ 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กระทรวงการคลัง 
ด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
       - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 951,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ภายในที่ทํา
การเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(2) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของเทศบาลตําบลเมือง
จันทร จํานวน  12 เดือน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

(3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 5,000 บาท

  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

(4) ค่าเบี้ยประกัน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันต่างๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(5) ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
ต่างๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม ศึกษา ดูงาน ค่าเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองจันทรหรือคณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหว่างองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 16/10/2565  14:28:19 หน้า : 22/119

Lenovo
Placed Image



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

(1).ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการ
เดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา สําหรับพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างที่ไปราชการ เพื่อประโยชนแก่เทศบาล
หรือเทศบาลออกคําสั่งให้ไปราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 13
 กรกฎาคม 2561 

(2) ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  และพวงมาลา จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา สําหรับใช้
ในงานพิธีต่างๆ ของเทศบาล
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง  
ที่  กค  0406.4/ว 96  ลงวันที่  16  กันยายน  2553
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

(3) ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้
ประสบภัยในกรณีของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก่อให้
เกิดความเสียหาย
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(4) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ สําหรับพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างที่ไปราชการเพื่อประโยชนแก่เทศบาลหรือเทศบาล
ออกคําสั่งให้ไปราชการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่  มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(5) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท้องถิ่นและผู้แทนภาคประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและผู้แทนภาค
ประชาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เช่น ค่าจ้างเหมาจัด
ทําป้ายโครงการ 
ค่ารถโดยสารปรับอากาศ ค่าที่พัก ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่า
วัสดุ 
เครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเเป็น ทุกรายการสามารถถัว
จ่ายได้ตามความเหมาะสม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ลําดับที่ 4 หน้าที่ 152

(6) โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของเทศบาลตําบล
เมืองจันทร    เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเเป็น
 ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 5
 หน้าที่ 152
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(7) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับบุคลากรท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลเมืองจันทร เช่น ค่าจ้าง
เหมาจัดทําป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารกลาง
วัน อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเเป็น ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้
ตามความเหมาะสม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 22 หน้าที่ 138

(8) โครงการ/กิจกรรมจิตอาสา "เราทําความดีด้วยหัวใจ" จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา
 "เราทําความดีด้วยหัวใจ") เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโครงการ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่าวัสดุ เครื่องเขียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเเป็นทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตาม
ความเหมาะสม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 6 หน้าที่ 152
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสินต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพยสิน/ครุภัณฑ
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร  และอุปกรณโทรทัศน 
รถจักรยานยนต  รถยนต   รถขยะ และรถน้ําอเนกประสงค ฯลฯ
เครื่องปรับอากาศ  และคําบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิน
อื่นๆ เช่น วัสดุต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่  มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท. 0808.2/ว1536  
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 385,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่มีลักษณะเป็น
วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่   
เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้มตรายาง ซองเอกสาร สมุดบัญชี แบบ
พิมพ   แผ่นป้ายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร
 หรือแผ่นป้ายต่างๆ   ดินสอ  ยางลบ เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ตรายาง  ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที่ 22 มีนาคม2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่มีลักษณะเป็น
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่ 
เช่น หม้อ กระทะ  กะละมัง  ผงซักฟอก  สบู่  น้ํายาดับกลิ่น  
แปรง  มีด  ถังแก๊ส  ไม้กวาด  ผ้าปูโต๊ะ อาหารเสริม(นม) ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่  มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที่ 22 มีนาคม2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่  เช่น ไม้
ต่างๆ ค้อน คีม น้ํามันทาไม้   ทินเนอร  สี  ปูนซีเมนต   ท่อน้ํา
และอุปกรณประปา ท่อน้ําบาดาล สังกะสี   เหล็กเส้น  สว่าน
มือ  โถส้วม เลื่อย  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่  มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที่ 22 มีนาคม2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ที่มีลักษณะเป็น
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล่  เช่น  ประแจ ล็อคเกียร  กุญแจปากตาย ล็อคพวง
มาลัย  ครัช เบรก ชุดเกียรรถยนต  เครื่อง
ยนต (อะไหล่)  เพลา  ฟิลมกรองแสง  แบตเตอรี่   หัวเทียน  หม้อ
น้ํา  ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่มีลักษณะเป็น .
วัสดุสิ้นเปลือง  เช่น แก๊สหุงต้ม  น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล ถ่าน น้ํามันเกียร น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที่ 22 มีนาคม2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ที่มีลักษณะเป็น
วัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุประกอบและ
อะไหล่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอรพู่กันและสีฟิลม ฟิลม
สไลด แถบบันทึกเสียง หรือภาพ 
(วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม  รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง  อัดขยาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที่ 22 มีนาคม2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรที่มีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน  วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุประกอบและอะไหล่ เช่น ผงหมึก ตลับผง
หมึก แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ เมาส แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
เมนบอรดเมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษต่อ
เนื่อง  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่  มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที่ 22 มีนาคม2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 277,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการเทศบาลตําบลเมือง
จันทร  ไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลเมืองจันทร ไฟสนาม
กีฬา หรืออื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที่ 22 มีนาคม2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าบริการโทรศัพท จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทสํานักงานเทศบาล ค่าโทรศัพทเคลื่อน
ที่ ค่าเช่าคู่สายสําหรับอินเตอรเน็ต ค่าใช้บริการคู่สายอินเตอร
เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที่ 22 มีนาคม2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 16/10/2565  14:28:19 หน้า : 33/119

Lenovo
Placed Image



ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที่ 22 มีนาคม2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 16/10/2565  14:28:19 หน้า : 34/119

Lenovo
Placed Image



ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ ค่าเทเลกซ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึง
อินเตอรเน็ตการด และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น  และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อ
ให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ ฯลฯ  ในเขตตําบลเมืองจันทร
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที่ 22 มีนาคม2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 8,000 บาท
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งบลงทุน รวม 128,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 128,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) จํานวน 128,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติด
ตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 4 เครื่อง รายละเอียดตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 120,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1) โครงการศูนยปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอเมืองจันทร เพื่อดําเนินโครง
การศูนยปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 13
 หน้าที่ 155     
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(2) โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานวันสําคัญของชาติ 
อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอเมืองจันทรโครงการจัด
งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานวันสําคัญของชาติ อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 14
 หน้าที่ 155      
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,094,400 บาท
งบบุคลากร รวม 2,671,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,671,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,961,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจําปี เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี สําหรับพนักงาน
เทศบาล จํานวน  5 อัตรา  (กองคลัง ) ดังนี้
1.1 ผู้อํานวยการกองคลัง  
1.2 นักวิชาการคลังชํานาญการ 
1.3 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
1.4 เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
1.5 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.2/ว 70    
ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2563 เรื่อง การจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุและปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุในหน่วยงานของรัฐ  ผ่านการอบรมหลักสูตร
มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุใน
หน่วยงานของรัฐ ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และได้รับวุฒิบัตร
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุจากกรมบัญชีกลาง และ
เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  ตําแหน่ง ด้านพัสดุ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.2/ว 70 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2563 เรื่อง การจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว138
   ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
คํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร นักบริหารงาน
คลัง ระดับต้น  จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาทตามบัญชี
อัตราเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นบัญชี 2 โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0809.2/ว 70   ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2563 
เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว138
  ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 16/10/2565  14:28:19 หน้า : 40/119

Lenovo
Placed Image



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 547,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างพร้อมทั้งเป็นเงินปรับปรุงเงินค่า
จ้างประจําปีของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองคลังเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา  ตั้งจ่ายให้ครบ 12
 เดือน  ตามกรอบและแผนอัตรากําลัง 3 ปี รวมตําแหน่งว่าง ดังนี้
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.
ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.2/ว 70    
ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2563 เรื่อง  การจัดทําแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว138
  ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา  ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน  ตามกรอบและ
แผนอัตรากําลัง 3 ปี รวมตําแหน่งว่าง   ดังนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.2/ว 70    
ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2563 เรื่อง  การจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว138
  ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 423,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 73,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ตรวจรายงานและ
ประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของ
พนักงานผู้ขอรับการประเมิน ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อ
เท็จจริงความผิดทางละเมิดขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
หลักเกณฑที่กําหนด และค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามหลัก
เกณฑที่กําหนด  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้างองคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลัก
เกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที่มท 0804.4/ว2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด  ที่ กค 0808.2/ว2850  ลงวันที่ 12  กันยายน  2561
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลกองคลังผู้มีสิทธิ์เบิก
เงินค่าเช่าบ้าน                                            
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
       ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และลูกจ้าง
ประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงการคลัง 
ด่วนที่สุดที่  กค  0422.3 /ว 257  วันที่ 28 มิถุนายน 2559 
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

วันที่พิมพ : 16/10/2565  14:28:19 หน้า : 44/119

Lenovo
Placed Image



ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  เย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือต่างๆ 
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการร่วมต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคล
เช่น ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง และค่าบริการอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานในการบริหารงานขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 80,000 บาท

เเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้า
ราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ และผู้ที่ได้รับคําสั่งจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น ให้ไปปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ กรณีที่องคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมิได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง มีความประสงค
จะส่งเจ้าหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
การฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น           
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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2. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 80,000 บาท

เเพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมต่างๆของข้าราชการ 
พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคําสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่น ให้ไป
ปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี
ที่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง มี
ความประสงคจะส่งเจ้าหน้าที่ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น          
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เทศบาลตําบลเมืองจันทร 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ แผ่น
พับ สื่อสิ่งพิมพ  วัสดุอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ                             
- เป็นไปตามหลักเกณฑและวิธีการทํางานตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2556 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว4657    ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 17
 หน้าที่ 156
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิน ที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบของเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เพื่อให้สามารถใช้การได้
ตามปกติ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว2909 
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว4657   ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม
ตรายาง   ซองเอกสาร สมุดบัญชี แบบพิมพ   แผ่นป้ายชื่อสํานัก
งานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้าย
ต่างๆ   ดินสอ  ยางลบ เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก 
ตรายาง  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095
    ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น ผงหมึก ตลับผง
หมึก แผ่นกรอง  แสง  แป้นพิมพ เมาส แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
เมนบอรดเมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร  ฯลฯ .
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติราชการององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095
        ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว2909 
 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 99,100 บาท

งบดําเนินงาน รวม 99,100 บาท
ค่าใช้สอย รวม 64,100 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

(1) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ภัยพิบัติฉุกเฉิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณ
ภัย ภัยพิบัติฉุกเฉิน เช่น วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ฯลฯ
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวันที่ 12  มีนาคม 2545 
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มีถุนายน 2559 
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 14 หน้าที่ 125

วันที่พิมพ : 16/10/2565  14:28:19 หน้า : 53/119

Lenovo
Placed Image



(2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 เทศบาลตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัด
ศรีสะเกษ

จํานวน 14,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตําบล
เมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ)เ ช่น ค่าจ้างเหมา
จัดทําป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารกลาง
วัน อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเเป็น ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้
ตามความเหมาะสม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 15 หน้าที่ 125
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระจกโค้งสําหรับติดตั้งทาง
ร่วมแยกขนาด 24 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่  มท 0808.2/ว 1095   ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 86,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 86,200 บาท

ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปวยการ อปพร. ประกอบด้วย
            (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
            (2) จ่ายเป็นค่าปวยการ ตามระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
อาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย พ.ศ.2560
            (3) จ่ายเป็นค่าปวยการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน
ขององคปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2560    
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ค่าใช้สอย รวม 31,200 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

(1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 2,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการรณรงค
ป้องกัน และลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ เช่น  ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าป้ายโครงการฯ ค่าป้าย
รณรงค ค่าป้ายบอกทาง ค่าจ้างเหมายานพาหนะในการออก
ปฏิบัติราชการ
ตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 25 หมู่บ้าน 
และรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการทุกรายการ
ดังกล่าวข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้ 
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาแข่งขันของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 20 หน้าที่ 127
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(2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 2,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการรณรงค
ป้องกัน และลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต เช่น 
 ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าป้ายโครงการฯ ค่าป้ายรณรงค ค่าป้าย
บอกทาง ค่าจ้างเหมายานพาหนะในการออกปฏิบัติราชการ
ตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
25 หมู่บ้านและรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการ
ทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้ 
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาแข่งขันของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 21 หน้าที่ 127
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(3) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม
ซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในสํานักงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2566 เทศบาลตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการฝึก
ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมซ้อมแผนเผชิญ
เหตุอัคคีภัยในสํานักงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตําบลเมืองจันทร 
อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ) เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่แอลกอฮอล 
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
สําหรับการดําเนินโครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้น
สามารถถัวจ่ายได้
    - เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (1)
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาแข่งขันของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 16
 หน้าที่ 126         
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,851,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,517,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,517,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 832,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจําปี เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี และ
เงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี สําหรับพนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา (ระดับต้น)  
2. นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.
ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.2/ว 70 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2563 เรื่อง  การจัดทําแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร
งานบุคคลขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา
(ระดับต้น) เดือนละ 3,500 บาทตามบัญชีอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นบัญชี 2 โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.
ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.2/ว 70 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2563 เรื่อง  การจัดทําแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 607,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 3 อัตรา  และพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา 
ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี         
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานจ้างทั่วไป (กองการศึกษา)             
1. คนงานทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.
ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.2/ว 70 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2563 เรื่อง  การจัดทําแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจจํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานจ้างทั่วไปจํานวน 1 อัตรา ดังนี้    
1.คนงานทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.
ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.2/ว 70
ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2563 เรื่อง  การจัดทําแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 334,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 47,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและ
ประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของ
พนักงานผู้ขอรับการประเมิน (กองการศึกษา)
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อ หรือ การ
จ้าง คณะกรรมการตรวจงานจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ฯลฯ
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 
เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ และตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไข 
และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาล และลูก
จ้าง พ.ศ. 2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยกําหนดให้จ่ายค่าเช่าบ้านแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

1.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น จ้างเหมา
บุคคล ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ 
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงานตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่   ที่เกี่ยวข้องใน การร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง
ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นๆ ที่จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรอง 
- เป็นไปตามงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานในการบริหารงานของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

(1) ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาสําหรับพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษาที่ไปราชการ เพื่อประโยชนแก่
เทศบาลหรือเทศบาลออกคําสั่งให้ไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไช
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ สําหรับพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษาที่ไปราชการเพื่อประโยชนแก่
เทศบาลหรือเทศบาลออกคําสั่งให้ไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

(3) โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร 
ค่าบํารุงสถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ เวที 
ซุ้มกิจกรรม พร้อมรื้อถอน ค่าชุดการแสดง ค่าป้าย ค่ารางวัล
 ค่าไอศกรีม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 3
 หน้าที่ 131
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพยสินครุภัณฑต่างๆ
ค่าบํารุงรักษาทรัพยสิน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน
เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095
    ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายต่างๆ เช่น ป้ายไวนิล ป้ายผ้า ป้าย
ไม้ แถบบันทึกภาพ แผ่นพับ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095
   ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก 
แผ่นกรอง  แสง  แป้นพิมพ เมาสแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลเมน
บอรดเมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษต่อเนื่อง  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติราชการององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่  มท 0808.2/ว 1095   ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,896,410 บาท
งบบุคลากร รวม 4,274,891 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,274,891 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,466,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจําปี เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี และ
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี สําหรับพนักงานครู
เทศบาล จํานวน  7 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว4657  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะประจําปี สําหรับพนักงานครู
เทศบาล จํานวน 4 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,424,091 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี
สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 9 อัตรา (รวมอัตราว่าง) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 9 อัตรา (รวมอัตราว่าง)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 2,605,519 บาท
ค่าตอบแทน รวม 63,600 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 63,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
-เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว
 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทอัตราเงินบํารุง
รักษา
การศึกษาและค่าเล่าเรียน 

ค่าใช้สอย รวม 1,172,900 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาสําหรับพนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง
ที่ไปราชการ เพื่อประโยชนแก่เทศบาลหรือเทศบาลออกคําสั่งให้
ไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
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(2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ สําหรับพนักงานครูเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ที่ไปราชการเพื่อประโยชนแก่เทศบาลหรือเทศบาล
ออกคําสั่งให้ไปราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,002,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ดังรายละเอียด ดังนี้
      (1) ค่าอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง จํานวนเด็ก 
130 คน ๆ ละ 21 บาท  จํานวน 245 วัน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563)
      (2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวนเด็ก 130 คน ๆ
 ละ 1,700 บาท/ปี 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
      (3) ค่าหนังสือเรียน จํานวนเด็ก 100 คน ๆ ละ 200 บาท/ปี 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
     (4) ค่าอุปกรณการเรียน จํานวนเด็ก 100 คน ๆ ละ 200
 บาท/ปี 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
    (5)  ค่าเครื่องแบบนักเรียน จํานวนเด็ก 100 คน ๆ ละ 300
 บาท/ปี 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563                           
    (6)  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวนเด็ก 100 คน ๆ ละ 430
 บาท/ปี 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่  14 กรกฎาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 12
 หน้าที่ 134
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(4) โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 แห่ง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๕ แห่ง
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล 
 ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยกันได้  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และ
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 6 หน้าที่ 132

(5) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานที่ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 5 แห่ง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานที่ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง  เช่น ค่าป้าย ค่ารถทัวรปรับอากาศ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบัตร ฯลฯค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกัน
ได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 9 หน้าที่ 133

ค่าวัสดุ รวม 1,299,019 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ฯลฯ ให้แก่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง ในเขตตําบลเมืองจันทร 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,199,019 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหารเสริม(นม) 
จํานวน 1,168,900บาท  
       (1)  ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง จํานวน
เด็ก 130 คน ๆ ละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
      (2)  ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 5 แห่ง 
จํานวนเด็ก 480 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2563)                  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
เช่น แปลง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ํา
ร้อน หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ถังแก๊ส ฯลฯ
ให้แก่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง  ในเขตตําบลเมืองจันทร
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ   
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที9่ มิถุนายน 2558 
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อ่างล้างมือ ไม้ต่างๆ โถส้วม ท่อ
ต่างๆ อิฐ หิน ปูน ทราย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 5 แห่ง ในเขตตําบลเมืองจันทร 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายต่างๆ เช่น ป้ายไวนิล ป้ายผ้า 
ป้ายไม้ แถบบันทึกภาพ แผ่นพับ ฯลฯ ให้แก่ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง ในเขตตําบลเมืองจันทร 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ให้แก่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง ในเขตตําบลเมืองจันทร 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าให้แก่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง ใน
เขตตําบลเมืองจันทร
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1555   ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล ให้แก่ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 5 แห่งในเขตตําบลเมืองจันทร
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1555   ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเตอรเน็ต (Internet) และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้
จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ ให้แก่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง ในเขตตําบลเมือง
จันทร 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค

งบเงินอุดหนุน รวม 2,016,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,016,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 2,016,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตตําบล
เมืองจันทร 5 แห่ง ตามโครงการอาหารกลางวัน จํานวนเด็ก 480
 คน ๆ ละ 21 บาท จํานวน 200 วัน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/   ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,027,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 527,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 527,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

(1) โครงการแยกขยะอันตรายรักษสิ่งแวดล้อม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแยกขยะอันตราย
รักษสิ่งแวดล้อม) เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่า
วัสดุ อุปกรณ และรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ ทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวจ่ายได
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
- เป็ยนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบประทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 2
 หน้าที่ 141
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(2) โครงการ/กิจกรรม Big Cleaning Day จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม Big Cleaning Day  เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่าวัสดุ อุปกรณ และรายจ่ายอื่นๆที่
จําเป็นในการดําเนินโครงการ ทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถ
ถัวจ่ายได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
- เป็ยนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบประทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 8
 หน้าที่ 143

(3) โครงการป้องกันควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันควบคุมโรค
ระบาดและโรคติดต่อ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19
) ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคระบาด โรคติดต่อ
อื่นๆ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 5
 หน้าที่ 142
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(4) โครงการ"การแพทยฉุกเฉิน"(EMS : Emergency Medical 
Services)เทศบาลตําบลเมืองจันทร

จํานวน 312,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ"การแพทยฉุก
เฉิน"(EMS : Emergency Medical Services)เทศบาลตําบลเมือง
จันทร เทศบาลตําบลเมืองจันทร เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานระบบการแพทยฉุกเฉินเบื้อง
ต้น (FR)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2836
 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 19
 หน้าที่ 127
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(5) โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี เพื่อดําเนินการในการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการ
ฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ จากการสํารวจของเทศบาลตําบลเมืองจันทร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 6
 หน้าที่ 142

(6) โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า และค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่จําเป็น ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะ
สม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0819.3/ว235 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 3
 หน้าที่ 141
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(7) โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย และน้ําเสียในชุมชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูล มูลฝอย และน้ําเสียในชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล ค่าวัสดุ อุปกรณ และรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ ทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวจ่ายได
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
- เป็ยนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบประทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 4
 หน้าที่ 142
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(8) โครงการ/กิจกรรมปลูกจิตสํานึก "แยกขยะอันตรายชุมชน" จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมปลูก
จิตสํานึก "แยกขยะอันตรายชุมชน" เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล ค่าวัสดุ อุปกรณ และรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ ทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวจ่ายได
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
- เป็ยนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบประทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 7
 หน้าที่ 143

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

(1) โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข จํานวน 25 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายต่างๆที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 10
 หน้าที่ 144
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,755,550 บาท

งบบุคลากร รวม 1,791,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,791,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จํานวน 774,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีพร้อม
เงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา
ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองช่าง  
2.นายช่างโยธาชํานาญงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.2/ว 70 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2563 เรื่อง  การจัดทําแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง (กอง
ช่าง) ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น
บัญชี 2 โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.
ที่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.2/ว 70 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2563 เรื่อง  การจัดทําแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 866,700 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป พร้อมทั้งเป็นเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง  จํานวน 5
 อัตรา ดังนี้
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 
4.ผู้ช่วยนายช่างโยธา   
5.ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ 
6.คนงานทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.2/ว70 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2563 เรื่อง  การจัดทําแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือนให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ และคนงานทั่วไป (กองช่าง)
จํานวน  5 อัตรา  ดังนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ     
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    
3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา    
4 ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ
5.คนงานทั่วไป
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0809.2/ว 70
    ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2563 เรื่อง  การจัดทําแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวาคม  2558   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครอง  ส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 814,350 บาท
ค่าตอบแทน รวม 154,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เช่น คณะบุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงาน
จ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมก่อสร้าง และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและประเมินความชํานาญหรือ
ความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของพนักงานผู้ขอรับการ
ประเมิน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
- เป็นไปตามตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล พ.ศ.2558 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 54,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไข
เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กระทรวงการคลัง 
ด่วนที่สุด กค 0422.3/ว 257  ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2559 
เรื่อง ประเภทอัตราเงินบํารุงรักษาการศึกษาและค่าเล่าเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 262,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเทศบาล
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว2909  ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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(2) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  เย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือต่างๆ 
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว2909  ลงวันที่ 27
 เมษายน 2565  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการ
จ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

(3) ค่ารังวัดที่ดิน หรือการโอนที่ดิน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายค่ารังวัดที่ดิน หรือการโอนที่ดิน กรณีมีการตรวจสอบ 
การรังวัดที่ดินกับภาคเอกชนหรือประชาชนหรือการขึ้นทะเบียน
ทางสาธารณะและสํารวจทางสาธารณะประโยชนในเขตเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(4) ค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา จํานวน 79,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา ตัวอย่าง
ละ 8,800 บาท  จํานวน  9  ตัวอย่าง
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม  ทัศนศึกษาดูงานและเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าอาหาร , ค่าเครื่องดื่ม , ค่าพิมพ
เอกสาร , ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง 
(ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้ )
ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมาไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินสะสม 
เงินที่มีผู้อุทิศให้ 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
เรื่อง การตั้งเบิกจ่ายค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรอง
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้า
ราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ และผู้ที่ได้รับคําสั่งจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น ให้ไปปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ กรณีที่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมิได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง มีความประสงคจะส่ง
เจ้าหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น           
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรมของข้าราชการ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และผู้ที่ได้รับคําสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่น ให้ไปปฏิบัติ
ราชการเพื่อประโยชนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีที่
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้เป็นหน่วยงานจัดฝึกอบรมเอง 
มีความประสงคจะส่งเจ้าหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้า
ร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานอื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไช
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิน ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลเมืองจันทร เพื่อให้สามารถใช้การได้
ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา
ดินสอ แฟ้ม ตรายาง ซองเอกสาร สมุดบัญชี แบบพิมพ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล่รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่า
วัสดุ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ค้อน คีม เสียม ขนส่ง ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํายาคลอรีน  สารส้ม  ปูนขาว  
น้ํายาวิเคราะหสารเคมีหลงเหลือในน้ํา , ชุดทดสอบแบคทีเรีย ,
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ชนิดต่าง ๆ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
ที่มีลักษณะที่เป็นวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น รองเท้าเซฟตี้ 
ถุงมือเซฟตี้ เข็มกลัดเซฟตี้  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หนังสือสั่งการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร  เช่น  แผ่นจัดเก็บข้อมูล  
ผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ แป้นพิมพ เมาส แผ่นกรองแสง 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 72,350 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า บ้านหนองหว้า หมู่
ที่ 11 ตําบลเมืองจันทร อําเภอ   เมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าประปาบ้านอีงอย หมู่ที่ 6 ตําบลเมือง
จันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ   ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่  มท 0808.2/ว 1095   ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว2909  
ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  เรื่อง หลักเกณฑและอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 2,350 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียยากร 
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ปละการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้า
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

(1) โครงการรู้สิทธิ รู้ทัน คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรู้สิทธิ รู้ทัน คนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล ค่าวัสดุอุปกรณ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับ
การดําเนินโครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวจ่าย
ได้         
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559        
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557        
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560        
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560        
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560        
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2560         
     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุดที่ มท.0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 6 หน้าที่ 122
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(2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
และผู้ด้อย   โอกาส

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่าวัสดุอุปกรณ และรายจ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการทุกรายการดังกล่าวข้าง
ต้นสามารถถัวจ่ายได้
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 5 หน้าที่ 122
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(3) โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุรายใหม่เทศบาลตําบลเมืองจันทร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ
รายใหม่เทศบาลตําบลเมืองจันทร  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่าวัสดุอุปกรณ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
สําหรับการดําเนินโครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถั่ว
จ่ายได้
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 7
 หน้าที่ 123

(4) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนากลุ่มอาชีพตําบลเมืองจันทร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
พัฒนากลุ่มอาชีพตําบลเมืองจันทร เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่าวัสดุอุปกรณ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
สําหรับการดําเนินโครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถัว
จ่ายได้
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 3 หน้าที่ 117
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(5) โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่
บ้านและตําบล จัดเวทีประชาคมระดับตําบล 
การประชุมของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ตามระเบียบกระทรวง
หมาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และตามระเบียบกระทรวงหมาด
ไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลาง
วัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่าวัสดุ
อุปกรณ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการ
ทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวจ่ายได้
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 2 หน้าที่ 151
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(6) โครงการเพิ่มศักยภาพการบูรณาการแผนชุมชน แผนพัฒนาท้อง
ถิ่นกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอและจังหวัด

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการ
บูรณาการแผนชุมชน แผนตําบลกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาอําเภอ
และจังหวัด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่าวัสดุ
อุปกรณ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการ
ทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวจ่ายได้
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 3
 หน้าที่ 151

(7) โครงการส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงโค จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน โครงการส่งเสริมและให้ความ
รู้เรื่องการเลี้ยงโค เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่า
วัสดุอุปกรณ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนิน
โครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถัวจ่ายได้
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 2
 หน้าที่ 117

วันที่พิมพ : 16/10/2565  14:28:20 หน้า : 106/119

Lenovo
Placed Image



งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1) โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้า
ระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับปกครองจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อ
ดําเนินโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการ
ป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
ศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 28 หน้าที่ 130

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

(1) โครงการแข่งขันกีฬาตําบล " เมืองจันทรคัพ" จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาตําบล 
“เมืองจันทรคัพ” เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ ค่าอาหาร 
ค่าบํารุงสถานที่ ค่าจัดเตรียมสถานที่พร้อม ทําความสะอาดและ
เครื่องเสียง ค่าป้าย ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินฟุตบอล
ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณกีฬา ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 29 หน้าที่ 140
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(2) โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา
สายสัมพันธ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหาร ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดเตรียมสถานที่และตกแต่ง
พร้อมทําความสะอาด ค่าเหรียญรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าป้าย 
ค่าวัสดุอุปกรณ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 30 หน้าที่ 140

(3) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
และสนับสนุน การแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ เช่น ค่าอาหารว่าง
และน้ําดื่ม  ค่าอาหาร ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดเตรียมสถานที่และ
ตกแต่งพร้อมทําความสะอาด  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณกีฬา ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริม
กีฬา และการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 28 หน้าที่ 140
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

(1) โครงการประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทร จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณีไหว้
พระธาตุเมืองจันทร เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าอุปกรณแสงสีเสียงพร้อมเวที ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 16 หน้าที่ 136

(2) โครงการประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณี
วันลอยกระทง  เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหาร ค่าจัดเตรียมสถานที่ เวที พร้อมรื้อถอน ค่าทําความ
สะอาด 
ค่าเครื่องเสียง  ค่ารถแห่ ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าป้ายไวนิล ค่าป้ายประชาสัมพันธ ค่าสาย
สะพาย ค่าโบว ค่าใบเกียรติบัตรพร้อมกรอบ ดอกไม้ประดับ ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 18 หน้าที่ 136
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(3) โครงการส่งบุคลากรในตําบลเมืองจันทรเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.อื่นๆ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งบุคลากรในตําบล
เมืองจันทร เข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ 
หรืออปท. อื่นๆ เช่น ค่ารถรับ - ส่งคณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง และกลุ่มผลิตภัณฑสินค้า OTOP
ของตําบลเมืองจันทร ค่าชุดเครื่องประดับพร้อมแต่งหน้า ค่าจัดทํา
บั้งไฟเอ้งาม พร้อมรถแห่ ค่ารถเครื่องเสียง    ค่าป้าย 
ค่าขบวนแห่กิจกรรมวิถีชีวิต   ค่าเหมารถรับ - ส่งบุคลากร
เข้าร่วมขบวนแห่บุญบั้งไฟ     ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าทําพานไหว้พระธาตุ ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 26 หน้าที่ 139

(6) โครงการฝึกอบรมผู้นําทางด้านศาสนพิธีในเขตตําบล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมผู้นําทาง
ด้านศาสนพิธีในเขตตําบล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา 
และการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2564  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 13 หน้าที่ 135
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1) โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 
ประจําปี 2566 อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบรรพชาสามเณรและ
อบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจําปี 2566 อําเภอเมืองจันทร 
จังหวัดศรีสะเกษ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1374  ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
เรื่อง การจัดทําโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี
ภาคฤดูร้อนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 25 หน้าที่ 139
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เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

(1) โครงการสืบสานประเพณีพิธีสรงน้ําพระธาตุบ้านปราสาท 
ประจําปี 2566 อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณี
พิธีสรงน้ําพระธาตุปราสาท ประจําปี 2566 เช่น ค่าพิธีทาง
ศาสนา พานไหว้ และเครื่องบวงสรวง ค่าการแสดง 
ค่าจ้างเหมารถรับ – ส่งบุคลากรสภาวัฒนธรรม
ตําบลเมืองจันทร  ฯลฯ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกัน
ได้   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4657 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2566  ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 27 หน้าที่ 139
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 1,332,100 บาท

งบลงทุน รวม 1,332,100 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,332,100 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองจันทร  หมู่ที่ 
2- บ้านหนองแคนน้อย หมู่ที่ 4  ตําบลเมืองจันทร  อําเภอเมืองจันทร 
 จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 342,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
บ้านเมืองจันทร หมู่ที่ 2 – บ้านหนองแคนน้อย หมู่ที่ 4 
ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร 
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลเมืองจันทร งบประมาณ 342,800.- บาท  
(สามแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 16 หน้าที่ 89

(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น ถนน รพช.3007 
ถึง หนองขาด ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 270,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้น ถนน รพช.3007 ถึง หนองขาด ตําบลเมือง
จันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดกว้าง 5
 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 450 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมือง
จันทรกําหนด) งบประมาณ 270,900.- บาท  
(สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 37 หน้าที่ 96
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(3) โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกพร้อมไถเกลี่ย บ้านงิ้ว 
หมู่ที่ 9 -คลองอีสานเขียว ต.เมืองจันทร   อ.เมืองจันทร   จ
.ศรีสะเกษ

จํานวน 158,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุกพร้อมไถ
เกลี่ย บ้านงิ้ว หมู่ที่ 9 – คลองอีสานเขียว ตําบลเมืองจันทร 
อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 350.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่
น้อยกว่า 1,225.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
เมืองจันทร งบประมาณ 158,700.- บาท 
(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 32 หน้าที่ 94

(4)โครงการปรับปรุงถนนดิน ถนน รพช.3007 ถึง หนองกระดิ่ง  ต
.เมืองจันทร 
อ.เมืองจันทร  จ.ศรีสะเกษ

จํานวน 495,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินทางหลวง 
รพช. 3007 – หนองกระดิ่ง ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ปรับถนนดินไม่น้อยกว่า 4,000.00 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
งบประมาณ 495,700.- บาท 
(สี่แสนเก้าหมื่นห้าเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ลําดับที่ 33 หน้าที่ 94
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ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

(1) ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)

จํานวน 64,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยราคาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) (ค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว1098 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

(1) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพฯ

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ  เช่น ค่าจัดเตรียมสถาน
ที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่าจัดทําป้าย ค่า
วัสดุอุปกรณและรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนิน
โครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0810.6/ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
งบประมาณ 342,800.- บาท  
(สามแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 5
 หน้าที่ 147
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตรที่มีลักษณะเป็นวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล่ เช่น  เคียว  สปริงเกลอร
จอบหมุน  กระชัง  มีดตัดต้นไม้  ปุย  ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว  หัวกระโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที่  มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  
เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

(1) โครงการ "รักษน้ํา รักปา รักแผ่นดิน" จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ"รักษน้ํา รักปา รัก
แผ่นดิน"เช่น ค่าจัดเตียมสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล ค่าจัดทําป้าย ค่าวัสดุอุปกรณและรายจ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็นสําหรับการดําเนินโครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถ
ถัวจ่ายได้
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขัน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0810.6/ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
งบประมาณ 342,800.- บาท  
(สามแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 1
 หน้าที่ 146
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(2) โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติเช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล ค่าจัดทําป้าย ค่าวัสดุอุปกรณและรายจ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็นสําหรับการดําเนินโครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถ
ถัวจ่ายได้
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0810.6/ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
งบประมาณ 342,800.- บาท  
(สามแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 2
 หน้าที่ 146
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