
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลเมืองจันทร

อําเภอ เมืองจันทร   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,058,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,684,225 บาท

งบบุคลากร รวม 7,827,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
     - เงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน 1 ท่าน เดือนละ 27,600
.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 331,200.- บาท
     - เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 ท่าน ท่าน
ละ 15,180.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 364,320.- บาท
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย กําหนดตามหลักเกณฑรายได้ของ
เทศบาลเกิน10-25 ล้านบาท ตามงบการเงินประจําป (งบแสดงผล
การดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) ของปงบประมาณที่แล้ว
มา(ประจําปงบประมาณ 2561=19,744,310.54.-บาท) ทั้งนี้ ไม่
รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) "     
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
     - ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 1
 ท่าน 
เดือนละ 4,000.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.- บาท
     - ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2
 ท่าน 
ท่านละ 3,000.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย กําหนดตามหลักเกณฑรายได้ของ
เทศบาลเกิน10-25 ล้านบาท ตามงบการเงินประจําป (งบแสดงผล
การดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) ของปงบประมาณที่แล้ว
มา(ประจําปงบประมาณ2561=19,744,310.54.-บาท) ทั้งนี้ ไม่
รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) "     
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
    - ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน 1 ท่าน เดือนละ 
4,000.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.- บาท
    - ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 ท่าน ท่าน
ละ 
3,000.- บาท จํานวน12เดือน เป็นเงิน 72,000.- บาท
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย กําหนดตามหลักเกณฑรายได้ของ
เทศบาลเกิน10-25 ล้านบาท ตามงบการเงินประจําป (งบแสดงผล
การดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) ของปงบประมาณที่แล้ว
มา(ประจําปงบประมาณ2561=19,744,310.54.-บาท) ทั้งนี้ ไม่
รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) "     
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารส่วนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
    - ค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 ท่าน เดือน
ละ 
9,660.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 115,920.- บาท
    - ค่าตอบแทนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 ท่าน เดือน
ละ 
6,900.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 82,800.- บาท
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย กําหนดตามหลักเกณฑรายได้ของ
เทศบาลเกิน10-25 ล้านบาท ตามงบการเงินประจําป (งบแสดงผล
การดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) ของปงบประมาณที่แล้ว
มา(ประจําปงบประมาณ2561=19,744,310.54.-บาท) ทั้งนี้ ไม่
รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) "     
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
      - ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 ท่าน เดือน
ละ 15,180.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 182,160.- บาท 
      - ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1
 ท่าน เดือนละ 12,420 จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 149,040
.- บาท
      - ค่าตอบแทนเลขานุการสภาเทศบาล จํานวน 1 ท่าน เดือน
ละ 9,660.-บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 115,920.- บาท
      - ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 9 ท่าน ท่าน
ละ 9,660.- บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,043,280 บาท
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย กําหนดตามหลักเกณฑรายได้ของ
เทศบาลเกิน10-25 ล้านบาท ตามงบการเงินประจําป (งบแสดงผล
การดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) ของปงบประมาณที่แล้ว
มา(ประจําปงบประมาณ2561=19,744,310.54.-บาท) ทั้งนี้ ไม่
รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) "     
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,203,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,305,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจําป เงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป 
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป สําหรับพนักงาน
เทศบาล จํานวน 
10 อัตรา (สํานักปลัด) ดังนี้
      1.ปลัดเทศบาล (กลาง)   
      2.รองปลัดเทศบาล (ต้น)  
      3.หัวหน้าสํานักปลัด (ต้น) 
      4.นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ชํานาญการ)    
      5.นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ)      
      6.นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)    
      7.นักวิชาการสาธารณสุข (ชํานาญการ)      
      8.นักประชาสัมพันธ (ปฏิบัติการ)    
      9.เจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชํานาญ
งาน)     
     10.เจ้าพนักงานธุรการ (ชํานาญงาน)
        - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 08092/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ่อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
        - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
        - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557        
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 92,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
     - เงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ระดับกลาง เดือน
ละ 
7,000.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000.- บาท
     - เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เจ้าพนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เดือนละ 740.- บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 
8,880.- บาท
     - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 08092/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ่อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
       - เงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล ระดับกลาง เดือนละ 
7,000.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000.- บาท
       - เงินประจําตําแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับต้น เดือนละ 
3,500.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000.- บาท
       - เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล ระดับ
ต้น เดือนละ 3,500.- บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000
.- บาท
       - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 08092/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ่อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,480,860 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําป
สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 5 อัตรา และ พนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน  
5 อัตรา ดังนี้
    - พนักงานจ้างตามภารกิจ (สํานักปลัด)
        1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร   
        2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  
        3.พนักงานดับเพลิง  
        4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
        5.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
    - พนักงานจ้างทั่วไป (สํานักปลัด)
        1.พนักงานขับรถยนต   
        2.คนสวน    
        3.คนงานทั่วไป  
        4.คนครัว   
        5.ยาม 
          - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 08092/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ่อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
    - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
         1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร   
         2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  
         3.พนักงานดับเพลิง  
         4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
         5.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
     - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
         1.พนักงานขับรถยนต   
         2.คนสวน    
         3.คนงานทั่วไป  
         4.คนครัว   
         5.ยาม
            - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 08092/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ่อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น      
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งบดําเนินงาน รวม 2,730,225 บาท
ค่าตอบแทน รวม 337,225 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 164,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
        - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ฯลฯ
        - ค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและ
ประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของ
พนักงานผู้ขอรับการประเมิน
        - ค่าตอบแทน เพื่อเป็นค่าป่วยการให้กับอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่เทศบาลตําบลเมืองจันทรที่ได้รับ
คําสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงจากนายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร
        - เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5 /ว156 ลงวัน
ที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
        - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
สําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2555
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  ที่ กค
 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560  เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิก
ค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562
        - เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2563 ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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ค่าเบี้ยประชุม จํานวน 3,625 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
       ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสภาเทศบาล ซึ่งเป็นผู้มี
หน้าที่กระทํากิจกรรมของสภาเทศบาลตําบลเมือง
จันทร เช่น คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะ
กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภา
ท้องถิ่นเห็นสมควรตามฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชนตอบแทนอื่นของ
นายกเทศนมตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายก
เทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุม
กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ
.2557 ข้อ 5 
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
      - ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจําที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอก
เวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการได้ 
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.4 /ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559      
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
          - ค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มี
สิทธิเบิกได้          ตามระเบียบ   
          - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
          - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
           - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 77,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
       - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตาม
ระเบียบ 
       - เป็นไปตั้งตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่ม
เติม จนถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2549 
       - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภท
และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน     

วันที่พิมพ : 14/7/2563  09:52:27 หน้า : 12/115



ค่าใช้สอย รวม 1,660,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น 
    1.ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 113,000 บาท  ดังนี้  
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลเดือนละ 6,200
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 74,400.-บาท 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่ม ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ 
    2.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 96,000 บาท ดังนี้
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนละ 8,000
.-บาทจํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 96,000.-บาท 
    3.ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ตั้งไว้ 14,000 บาท ดังนี้ 
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่จําเป็น  
    4.ค่าเบี้ยประกัน ตั้งไว้ 20,000 บาท  ดังนี้
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยรถส่วนกลาง 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่า
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิก
จ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค    

วันที่พิมพ : 14/7/2563  09:52:27 หน้า : 13/115



รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

(1) ค่ารับรอง  ตั้งไว้  30,000 บาท ดังนี้
        - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ คณะ
บุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดู
งาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการร่วมต้อนรับ
บุคคล หรือ คณะบุคคลเช่น ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นที่จําเป็นต้องจ่าย
เกี่ยวกับการรับรอง 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) ค่าเลี้ยงรับรอง  ตั้งไว้ 20,000 บาท ดังนี้
       - เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฏหมาย
หรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหว่างองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการ
อื่น รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
ต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองในการประชุม (ให้รวมถึงผู้เข้า
ร่วมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม)
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

จํานวน 165,000 บาท

       - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวม
ทั้งผู้ที่ได้รับคําสั่งจากนายกเทศมนตรีให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชนของเทศบาลโดยจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
       - เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคํา
สั่งจากนายกเทศมนตรีให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชนของ
เทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557     
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(10) โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก" จํานวน 10,000 บาท

           - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนา
เพิ่มศักยภาพ "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก" เช่น ค่าทําปาย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่าวัสดุอุปกรณและรายจ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็นสําหรับการดําเนินโครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถ
ถั่วจ่ายได้
           - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
           - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาแข่งขัน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 159   ลําดับที่ 15 
     

(11) โครงการพัฒนาเว็ปไซดเทศบาลตําบลเมืองจันทร จํานวน 5,000 บาท

           - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ
พัฒนาเว็ปไซดเทศบาลตําบลเมืองจันทร เช่น ค่าทําปาย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่าวัสดุอุปกรณและรายจ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็นสําหรับการดําเนินโครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถ
ถั่วจ่ายได้
           - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
           - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาแข่งขัน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 159   ลําดับที่ 16
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(2) ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

         - เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวง
มาลา สําหรับใช้ในงานพิธีต่างๆ ของเทศบาล
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าแข่ง
ขันขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559"     

(3) ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท

         - เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทด
แทนแก่ผู้ประสบภัยในกรณีของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้อง
ถิ่นก่อให้เกิดความเสียหาย
         - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0313.4/1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537
"     
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(4)โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตําบล
เมืองจันทร

จํานวน 1,000,000 บาท

        - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตําบลเมืองจันทร เช่น ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาล  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการนายอําเภอและผู้ช่วยนายทะเบียนอําเภอ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ค่าตอบแทน กปน. ผอ
.ปน รปภ  ค่าทําความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง 25 หน่วย ค่าพาหนะ
รับ - ส่ง หีบบัตรเลือกตั้ง 25 หน่วย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
งานนอกเวลา ค่าใช้จ่ายในการไปรับหีบเลือกตั้ง ค่าบัตรเลือก
ตั้ง ค่าหนังสือคู่มือ ค่าปายสําหรับติดประการ ค่าวัสดุอุปกรณการ
เลือกตั้ง ค่าปายประชาสัมพันธ ค่าจัดทําบัญชีรายชื่อพร้อม
กระดาษ ค่าจัดทําปายประกาศผลคะแนน ค่าอาหารกลาง
วัน อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่าใช้จ่ายในการจัด
เวทีประชาธิปไตย ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้ความรู้ประชาชน
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนิน
โครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้
       - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท
 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การเลือกตั้งท้องถิ่น
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 155
 ลําดับที่ 1     
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(6) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารและการ
ทําลายหนังสือ

จํานวน 5,000 บาท

           - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารและการทําลาย
หนังสือ เช่น ค่าทําปายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่าวัสดุ
อุปกรณและรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการ
ทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้
           - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
           - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาแข่งขัน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 157   ลําดับที่ 9 
     

(7) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐของเทศบาลตําบลเมืองจันทร

จํานวน 5,000 บาท

          - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ
เทศบาลตําบลเมืองจันทร เช่น ค่าทําปายโครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล ค่าวัสดุอุปกรณและรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการ
ดําเนินโครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้
           - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
           - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาแข่งขัน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 157   ลําดับที่ 10 
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(8) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลเมือง
จันทร

จํานวน 10,000 บาท

           - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลเมือง
จันทร เช่น ค่าทําปายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่าวัสดุ
อุปกรณและรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการ
ทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้
           - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
           - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาแข่งขัน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 156   ลําดับที่ 6 

(9) โครงการ "รู้รักษ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย" จํานวน 20,000 บาท

       - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ "รู้
รักษ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย" เช่น ค่าปาย
โครงการ  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่
แอลกอฮอล ค่าวัสดุอุปกรณและรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการ
ดําเนินโครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
 หน้า 158 ลําดับที่ 11     
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

         - เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิน ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเมืองจันทร  เพื่อให้สามารถ
ใช้การได้ตามปกติ 
         - เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายงบประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
         - เป็นไปตามหนังสือที่ มท. 0808.2/ว1536  ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค     

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                - ค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เช่น กระดาษ ปากกา แฟมตรายาง ซองเอกสาร สมุด
บัญชี แบบพิมพ แผ่นปายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นปาย
จราจร หรือแผ่นปายต่างๆ ดินสอ  ยางลบ เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ตรายาง  ฯลฯ 
                - เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
                - เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561
              

วันที่พิมพ : 14/7/2563  09:52:27 หน้า : 21/115



วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แปรง ไม้
กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ํา จานรองแก้ว ถ้วย
กาแฟ คูลเลอรใส่น้ํา กระติกน้ํา กระติกน้ําแข็ง ฯลฯ
     - เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
     - เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9
  มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายงบประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561
     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น๊อต สกรู กุญแจ หม้อ
น้ํารถยนต เบาะรถยนต ฟลมกรองแสงฯลฯ
      - เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
      - เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9
  มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายงบประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 120,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันก๊าด แก็สหุงต้ม น้ํามันจาร
บี ฯลฯ สําหรับใช้กับรถยนตรถจักรยานยนต เครื่องสูบน้ําของ
เทศบาล ฯลฯ รวมถึง รถยนต รถดับเพลิง หรือเครื่องจักรกลของ
หน่วยงานอื่นที่ขอรับการสนับสนุนมาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน  
     - เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
     - เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9
  มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายงบประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที่  19  มีนาคม  2561
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอรพู่กันและสีฟลม ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียง หรือภาพ (วี
ดีโอเทป,แผ่นซีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม  รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง  อัดขยาย ฯลฯ 
    - เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    - เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9
  มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายงบประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561
     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น ผงหมึก ตลับผง
หมึก แผ่นกรองแสง แปนพิมพ เมาส แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
เมนบอรดเมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษต่อ
เนื่อง  ฯลฯ
     - เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
     - เป็นตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายงบประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561     
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 333,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 250,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟาสําหรับสํานักงานเทศบาล
ตําบลเมืองจันทร และอาคารสถานที่ต่างๆ ของเทศบาลตําบล
เมืองจันทร เป็นต้น
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
            - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปในลักษณะ ค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค     

ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

         - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย
ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ฯลฯ 
         - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค     
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

        - เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอรเน็ต (Internet) และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1555ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค"     

งบลงทุน รวม 11,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จํานวน 9,700 บาท

   เพื่อจ่ายเป็น
        - ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก
งาน  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
        1.รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ
        2.สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ
        3.หน้าจอ LCD
        4.สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ
        5.มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทํางาน
        6.ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 4118 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 (แจ้งบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561)
        - เป็นไปตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที่ มท 0731.1/ว
 24 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1) ค่าจัดซื้ออุปกรณอ่านบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card 
Reader)

จํานวน 1,400 บาท

      เพื่อจ่ายเป็น
         - ค่าจัดซื้ออุปกรณอ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card Reader) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
             1.สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
             2.มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz
             3.สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) 
แบบ USB ได้
             4.สามารใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card) 
ที่ใช้แรงดันไฟฟาขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็น
อย่างน้อย
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.7/ว4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว0879 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 158 ลําดับที่ 12 
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งบเงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 115,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1)โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 อําเภอเมืองจันทร จังหวัด
ศรีสะเกษ

จํานวน 50,000 บาท

             เพื่อจ่ายเป็น
                - เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตาม
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3636 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559    
                - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 5836 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560          
                - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 159 ลําดับที่ 18     
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1) โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานวันสําคัญของชาติ 
อําเภอเมืองจันทร  จังหวัดศรีสะเกษ ป พ.ศ.2563

จํานวน 65,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                - เงินอุดหนุนอําเภอเมืองจันทร เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินตามโครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานวัน
สําคัญของชาติ อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ ป พ.ศ.2563
 เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่, ค่าจ้างเหมาจัดอาหารจัด
อาหารปนโต เครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ, ค่าจ้างเหมาจัดหาน้ํา
ดื่ม, ค่าจ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียงและอุปกรณต่างๆ,และอื่นๆ
                - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
                - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562       
                - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 159 ลําดับที่ 17     
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,755,120 บาท
งบบุคลากร รวม 2,310,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,310,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,632,240 บาท

       เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจําป เงินเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําป และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป สําหรับพนักงาน
เทศบาล จํานวน  5 อัตรา  (กองคลัง ) ดังนี้
            1.ผู้อํานวยการกองคลัง  
            2.นักวิชาการคลังชํานาญการ 
            3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  
            4.เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
            5.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน 
        - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 08092/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ่อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
        - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
        - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

       เพื่อจ่ายเป็น
            เงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร นักบริหารงาน
คลัง ระดับต้น  จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท  
        - เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นบัญชี 2 โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
        - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 08092/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ่อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 563,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
         ค่าจ้างพนักงานจ้างพร้อมทั้งเป็นเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง
ประจําปของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองคลังเป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน   
4 อัตรา  ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน  ตามกรอบและแผนอัตรา
กําลัง 3 ป รวมตําแหน่งว่าง ดังนี้
            1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
            2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
            3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
            4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
        - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 08092/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ่อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
        เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือน ตามกรอบและ
แผนอัตรากําลัง 3 ป รวมตําแหน่งว่าง ดังนี้
            1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
            2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
            3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 08092/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ่อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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งบดําเนินงาน รวม 445,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

        - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ตรวจ
รายงานและประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทาง
วิชาการของพนักงานผู้ขอรับการประเมินค่าตอบแทนคณะ
กรรมการดําเนินการซื้อ หรือ การจ้าง คณะกรรมการตรวจงาน
จ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างฯลฯ  
        - เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5 /ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการและตามประกาศคณะกรรมการพนัง
กานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนด
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานเทศบาล พ
.ศ.2558 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2555

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างและลูกจ้างประจําที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่ง
ด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการได้ 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.4 /ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และ
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
        - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม จน
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 และหนังสือสั่งการ กระทรวงการ
คลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจ่ายเป็น
            - ค่าธรรมเนียม, ค่าโฆษณาเผยแพร่, ค่าเช่า
ทรัพยสิน, ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร,ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ความคําพิพากษา,ค่าจัดทําวารสารสิ่งพิมพ,ค่าเบี้ยประกัน, ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ, ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบังคับ
ต่างๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่า
จ้างเหมาบริการอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆฯลฯ  
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.และหนังสือ
ที่ มท. 0808.2/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลัก
เกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็น
            - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคล  เพื่อ
จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน รวมทั้งเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการร่วมต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคล
เช่น ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง และค่าบริการอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง 
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

จํานวน 80,000 บาท

       เพื่อจ่ายเป็น
            - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้า
ราชการ  พนักงานจ้างตามภารกิจ และผู้ที่ได้รับคําสั่งจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น ให้ไปปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน (ตั้งงบประมาณตามระเบียบมท.ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ
.ศ.2555 และระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557 )                      
            - ค่าลงทะเบียนอบรมของข้าราชการ  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และผู้ที่ได้รับคําสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่น ให้ไปปฏิบัติ
ราชการเพื่อประโยชนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น(ตั้งงบ
ประมาณตามระเบียบมท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และระเบียบ มท.ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)
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(2) โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็น
             - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อน
ที่ ป 2563  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปายในการจัดเก็บ
ภาษี และวัสดุอุปกรณอื่นๆ ค่าใช้จ่ายสามารถถั่วเฉลี่ยได้
ทุกรายการ 
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 และตาม พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 พรบ
.ภาษีปาย พ.ศ. 2510  พรบ.ภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ.2508 
             - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 158 ลําดับที่ 14

(3) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจ่ายเป็น
            - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ , ค่า
จ้างเหมาสแกนภาพระวางที่พร้อมคัดลอกข้อมูลที่เดิน ,ค่าปฏิบัติ
งานล่วงเวลาในวันทําการ/วันหยุดราชการ ในการจัดทําแผนที่แม่
บท และค่าถ่ายเอกสาร ทด.1 ทด.9 และ แบบสํารวจข้อมูลเกี่ยว
กับที่ดิน ผท.1  ผท. 2  ผท.3  ผท.4  ผท 5 ผท.6 ผท 7 ผท 13
 ผท 17  และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายสามารถถั่วเฉลี่ยได้
ทุกรายการ 
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2550  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.3/ว462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ  2551 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19
 กุมภาพันธ 2561
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 158 ลําดับที่ 13
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิน ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลเมืองจันทรเพื่อให้สามารถใช้การได้
ตามปกติ  ตั้งงบประมาณตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายงบประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หนังสือที่ มท. 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็น
            - ค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เช่น กระดาษ ปากกา แฟม
ตรายาง ซองเอกสาร สมุดบัญชี แบบพิมพ แผ่นปายชื่อสํานักงาน
หรือหน่วยงาน แผ่นปายจราจร หรือแผ่นปาย
ต่างๆ ดินสอ ยางลบ เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ตรายาง ฯลฯ 
            - เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248
 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณและตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอรพู่กันและสีฟลม ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียง หรือภาพ (วี
ดีโอเทป,แผ่นซีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม  รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง  อัดขยาย ฯลฯ ตั้งงบประมาณตามหนังสือด่วนที่
สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559  เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณและตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น ผงหมึก ตลับผง
หมึก แผ่นกรองแสงแปนพิมพ เมาส แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
เมนบอรดเมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร กระดาษต่อ
เนื่อง  ฯลฯ (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณและตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็น
            - ค่าไปรษณีย ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
ฯลฯ          
             - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑและ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําป
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค     
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เช่น หลอด
วิทยุ  หลอดไฟฟา ชิ้นส่วนวิทยุแบบเตอรี่ วิทยุสื่อสาร  ฯลฯ 
       - เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
       - เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายงบประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 165,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

      เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการ อปพร. ประกอบด้วย
            1.ค่าเบี้ยเลี้ยง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
            2.จ่ายเป็นค่าป่วยการ ตามระเบียบคณะกรรมการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของ
อาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธาณภัย พ.ศ.2560
            3.จ่ายเป็นค่าป่วยการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2560"     
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ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปใหม่ จํานวน 5,000 บาท

       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการรณรงค
ปองกัน และลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลป
ใหม่ เช่น  ค่าปายโครงการฯ ค่าปายรณรงค   ค่าปายบอกทาง ค่า
จ้างเหมายานพาหนะในการออกปฏิบัติราชการตรวจรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน 25 หมุ่บ้าน และรายจ่ายอื่นๆ ที่จํา
เป็นสําหรับการดําเนินโครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถ
ถั่วจ่ายได้ 
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
         - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาแข่งขันของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2564
 หน้า 117 ลําดับที่ 23     
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(2) โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต

จํานวน 5,000 บาท

       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต เช่น  ค่าปาย
โครงการ ค่าปายรณรงค ค่าปายบอกทาง ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
ในการออกปฏิบัติราชการตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน 25 หมุ่บ้าน และรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการ
ดําเนินโครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้ 
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
         - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28  มิถุนายน 2562
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาแข่งขันของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2564
 หน้า 117 ลําดับที่ 24    
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(3) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 35,000 บาท

       เพื่อจ่ายเป็นเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตาม
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน  อาหาร
ว่างและเครื่องดื่มที่ไม่แอลกอฮอล   ค่าปาย ค่าวัสดุอุปกรณ และ
รายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการทุกรายการดัง
กล่าวข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้
        - เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (1)
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาแข่งขันของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 116
 ลําดับที่ 18     

(4) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปองกันและควบคุม
อัคคีภัย

จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจ่ายเป็นเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตาม
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปองกันและควบคุม
อัคคีภัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่มที่ไม่แอลกอฮอล ค่าปาย ค่าวัสดุอุปกรณ และราย
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการ ทุกรายการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้
        - เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (1)
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาแข่งขันของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 118
  ลําดับที่ 26    
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

      เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น ผงเคมีดับเพลิงชนิดแห้ง หัว
เชื่อมแก๊ส
หัววาลวปด ฯลฯ
        - เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
        - เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายงบประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,209,720 บาท

งบบุคลากร รวม 1,632,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,632,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 705,840 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนประจําป เงินเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําป และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป สําหรับพนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
            1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา (ระดับต้น)  จํานวน 1
 อัตรา 
            2.นักวิชาการศึกษาชํานาญการ     จํานวน 1 อัตรา 
        - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 08092/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ่อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
        - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
        - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น
บัญชี 2 โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12เดือน 
        - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 08092/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ่อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 822,720 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 10 อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไปจํานวน 1 อัตรา ดังนี้
        พนักงานจ้างตามภารกิจ
            1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ     จํานวน 1  อัตรา   
            2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ           จํานวน 1  อัตรา 
            3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ        จํานวน 1   อัตรา
            4.ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                 จํานวน 7  อัตรา
        พนักงานจ้างทั่วไป
            1.คนงานทั่วไป    จํานวน 1 อัตรา 
            - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 08092/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ่อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
             - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนาวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 62,160 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
            1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จํานวน 1
 อัตรา 
            2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                     จํานวน 1
 อัตรา               
            3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                  จํานวน 1
 อัตรา 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ดังนี้    
            1.คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา 
         - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 08092/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ่อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 577,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็น
             ค่าตอบแทนให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจรายงานและ
ประเมินความชํานาญหรือความเชี่ยวชาญผลงานทางวิชาการของ
พนักงานผู้ขอรับการประเมิน
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
 0402.5 /ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
            - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนังกาน
เทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป
สําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานเทศบาล พ.ศ
.2558  
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างองคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2555     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็น
               ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงาน
จ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเป็น
งานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทําในเวลา
ราชการได้
            - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.4/ว 2409 ลงวันที่ 17
 พฤศจิกายน 2559 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็น
              - ค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย กําหนดให้จ่ายค่าเช่าบ้านแก่ข้า
ราชการส่วนท้องถิ่นได้ 
              - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
             - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
             - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น จ้างเหมา
บุคคล ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่า
ใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงานตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน รวมทั้งเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง และ
ค่าบริการอื่นๆ ที่จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง 
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

จํานวน 150,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็น
            - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรือไปอบรมสัมมนาสําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล และพนักงานจ้างที่ไปราชการเพื่อประโยชนแก่เทศบาล
หรือเทศบาลออกคําสั่งให้ไปราชการ 
            - ค่าลงทะเบียนต่างๆสําหรับพนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษาที่ไปราชการเพื่อ
ประโยชนแก่เทศบาลหรือเทศบาลออกคําสั่งให้ไปราชการ
             - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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(3) โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมงานวัน
เด็กแห่งชาติ  เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าบํารุง
สถานที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งสถานที่ เวที ซุ้มกิจกรรม พร้อม
รื้อถอน ค่าชุดการแสดง ค่าปาย ค่ารางวัล ค่าไอศกรีม ฯลฯ ค่าใช้
จ่ายทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได้ 
                - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
               - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 120   ลําดับที่ 3  

(4) โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
5 แห่ง

จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง เช่น ค่า
ปาย ค่ารถทัวรปรับอากาศ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบัตร ฯลฯค่าใช้จ่าย
ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได้                     
                - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559)
                - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 123   ลําดับที่ 13
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                - ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพยสินครุภัณฑ
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพยสิน เป็นต้น 
                - เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท. 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ : 14/7/2563  09:52:27 หน้า : 51/115



ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                   - ค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ยางลบแฟม ตรายาง ซอง
เอกสาร สมุดบัญชี แบบพิมพ แผ่นปายชื่อสํานักงาน หรือหน่วย
งาน แผ่นปายจราจร หรือแผ่นปายต่างๆ เครื่องเจาะ
กระดาษ ฯลฯ 
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
                    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
                    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
                    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                    - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปลง ไม้
กวาด ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วย ชาม ช้อนส้อม กระติกน้ําร้อน หม้อหุงข้าว
ไฟฟา ถังแก๊ส ฯลฯ
                    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
                    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

                เพื่อจ่ายเป็น
                - ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อ่างล้างมือ ไม้ต่างๆ โถ
ส้วม ท่อต่างๆ อิฐ หิน ปูน ทราย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                - ตั้งงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
                - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

               เพื่อจ่ายเป็น
                    - ค่าจัดทําปายต่างๆ เช่น ปายไวนิล ปายผ้า ปาย
ไม้ แถบบันทึกภาพ  แผ่นพับ ฯลฯ 
                    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
                    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

                 เพื่อจ่ายเป็น
                       - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล ผ้าหมึกสําหรับเครื่องพิมพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร 
                       - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
                        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 50,000 บาท

           - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟาให้แก่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต
ตําบลเมืองจันทร
           - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
            - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปในลักษณะ ค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค      
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,642,192 บาท
งบบุคลากร รวม 3,403,560 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,403,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,004,360 บาท

           เพื่อจ่ายเป็น
                - เงินเดือนประจําป เงินเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประจําป และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป สําหรับพนักงานครู
เทศบาล จํานวน 7 อัตรา 
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจํางบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 
                - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบ
ต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2347 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562   
  

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                - เงินวิทยฐานะของครู คศ 2. เดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 4 อัตรา
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจํางบ
ประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 
                - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เงินเดือน เงิน
วิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทาง
การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554     
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,015,200 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
            - ค่าจ้างพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําป
สําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 9
 อัตรา (รวมอัตราว่าง) 
                        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9
 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนาวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     
    

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 9 อัตรา (รวมอัตรา
ว่าง) 
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0809.4/ว1875  ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561
 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจํางบ
ประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนาวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก      
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งบดําเนินงาน รวม 2,410,632 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,200 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 48,200 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร  
                - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541และแก้ไขเพิ่ม
เติม จนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
                - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กระทรวงการคลัง ด่วนที่
สุดที่ กค 0422.3/ ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนาวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก     

ค่าใช้สอย รวม 1,187,800 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,187,800 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาดังรายละเอียด ดังนี้
            (1.)ค่าอาหารกลางวัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5
 แห่ง จํานวนเด็ก 156 คน ๆละ 20 บาท  จํานวน 245 วัน  เป็น
เงิน 764,400 บาท
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2563
 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น         
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0816.2/ ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
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 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษา
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 125 ลําดับที่ 20
            (2.)ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง จํานวนเด็ก 156 คน ๆละ 1,700
 บาท /คน/ป  เป็นเงิน 265,200 บาท
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2563
 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น         
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0816.2/ ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษา
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤาภาคม 2562
             - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 125 ลําดับที่ 20
            (3.)ค่าหนังสือเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5
 แห่ง จํานวนเด็ก 140คน ๆ ละ 200 บาท/คน/ป เป็นเงิน 28,000
 บาท
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2563
 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น         
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0816.2/ ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษา
           - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤาภาคม 2562     
             - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 125 ลําดับที่ 20
            (4.)ค่าอุปกรณการเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5
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 แห่ง จํานวนเด็ก 140 คน ๆ ละ 200 บาท/คน/ป เป็น
เงิน 28,000 บาท
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2563
 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น         
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0816.2/ ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษา
           - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786 ลง
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วันที่ 8 พฤาภาคม 2562     
             - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 125 ลําดับที่ 20
            (5.)ค่าเครื่องแบบนักเรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 5 แห่ง จํานวนเด็ก 140 คน ๆ ละ 300 บาท/คน/ป เป็น
เงิน 42,000 บาท
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2563
 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น         
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0816.2/ ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษา
           - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤาภาคม 2562     
             - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 125 ลําดับที่ 20
            (6.)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 5 แห่ง จํานวนเด็ก 140 คน ๆ ละ 430 บาท/คน/ป เป็น
เงิน 60,200 บาท
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2563
 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น         
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด  ที่ มท 0816.2/ ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษา
           - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤาภาคม 2562     
             - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 125 ลําดับที่ 20
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ค่าวัสดุ รวม 1,174,632 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,174,632 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                (1.)ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลเมืองจันทร จํานวน 5
 ศูนย ได้แก่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเก็บงา, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
บ้านเมืองจันทร, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแคน, ศุนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านไผ่ และศุนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก จํานวนเด็ก 156
 คนๆละ7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 298,928บาท 
                (2.)ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 5
 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองแคน, โรงเรียนบ้านเมือง
จันทร, โรงเรียนบ้านโคก, โรงเรียนบ้านทุ่ม, และโรงเรียนบ้านเก็บ
งา (ประชารัฐพัฒนา)  จํานวนเด็ก 457 คน ๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  875,704 บาท 
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2563
 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น       
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่
สุด  ที่  มท 0816.2 / ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
                - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 120 ลําดับที่ 2 
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,828,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,828,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,828,000 บาท

             เพื่อจ่ายเป็น
                - ค่าอุดหนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขต
ตําบลเมืองจันทร จํานวน 5 แห่ง ตามโครงการอาหารกลาง
วัน จํานวนเด็ก 457 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน  เป็น
เงิน 1,828,000 บาท 
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ.2563
 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น       
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่
สุด  ที่  มท 0816.2 / ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า  120
  ลําดับที่  1
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,032,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 522,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 522,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

         เพื่อจ่ายเป็น
             - ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัต
 ิยราชนารี
            - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.5/ว 2072 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561
            - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ
.2563 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้าที่  136  ลําดับที่ 8       
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการแยกขยะอันตรายรักษสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแยกขยะอันตราย
รักษสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าปายโครงการ  ค่า
ประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่าประกอบ
อาหารกลางวัน ค่าวัสดุ อุปกรณและรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ ทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้
                - เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
                - เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
จัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
                - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496
                - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
                - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาแข่งขัน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
               - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 133   ลําดับที่ 2 
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(10) โครงการปองกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                  - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน เช่น ค่าปายโครงการ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล  ค่าวัสดุอุปกรณและรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
สําหรับการดําเนินโครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถั่ว
จ่ายได้
                  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
                  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาแข่ง
ขันขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
                  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
                  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.5/1175  ลงวันที่ 25
 เมษายน 2561
                  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 136   ลําดับที่ 7    
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(11) โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารญ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 25,000 บาท

            เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตรา
จารญ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี เพื่อดําเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด เพื่อ
ปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้า
ของ จากการสํารวจของเทศบาลตําบลเมืองจันทร
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2 /ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
            - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําป พ.ศ
.2563 ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
 ลําดับที่ 8  หน้าที่ 136     
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(13) โครงการประชาชนตําบลเมืองจันทรรู้ทันปองกันเอดส จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                   - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น  ค่า
สมนาคุณวิทยากร, ค่าปายโครงการ, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่
ไม่มีแอลกอฮอล, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าวัสดุอุปกรณและรายจ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการทุกรายการดังกล่าวข้าง
ต้นสามารถถั่วจ่ายได้  
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
                   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
                  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาแข่ง
ขันขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11
 ตุลาคม 2560
                   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
                   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
                   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -
 2565 ลําดับที่ 1   หน้าที่ 132       
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(14) โครงการ/กิจกรรม Big  Cleaning Day จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                - ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม Big Cleaning Day  เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ, ค่า
ปายโครงการ,  ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล และรายจ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการทุกรายการดังกล่าวข้าง
ต้นสามารถถั่วจ่ายได้
                - เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(3)
                - เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
                - เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
จัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
                - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496
                - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
                - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาแข่งขัน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
               - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 137   ลําดับที่ 9      
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(15) โครงการ/กิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 15,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย เช่น ค่าปายโครงการ ค่า
วัสดุ อุปกรณ ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลและรายจ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้น
สามารถถั่วจ่ายได้
               - เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(3)
               - เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
                - เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
จัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
                - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496
                - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
                - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาแข่งขัน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
               - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 137   ลําดับที่ 10      
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(6) โครงการ"การแพทยฉุกเฉิน"(EMS : Emergency Medical 
Services)เทศบาลตําบลเมืองจันทร

จํานวน 312,000 บาท

               เพื่อจ่ายเป็น
                    - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น  ค่าจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานระบบการแพทยฉุกเฉินเบื้อง
ต้น (FR)
                    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
                    - ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ ลง
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2561
                    - เป็นไปตามหนังสือมท.ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
 /ว 1720 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการของอปท.
                    - เป็นไปตามหนังสือ มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
                    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0891.3/ว2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
                    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
                    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -
 2565 ลําดับที่ 22  หน้าที่ 117          
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(8) โครงการปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 70,000 บาท

      เพื่อจ่ายเป็น
          - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปองกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า  เช่น  ค่าปายโครงการ  ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าอุปกรณ
การฉีด และรายจ่ายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับดําเนินโครงการ
ทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้
           - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
สวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
           - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
.0810.5 /ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
           - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน  2561
           - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561  
           - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
           - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
           - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
           - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
           - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
 ลําดับที่ 3   หน้าที่ 134        
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(9) โครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล มูลฝอย และน้ําเสียในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

             เพื่อจ่ายเป็น
                    - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการ
สิ่งปฏิกูล มูลฝอย และน้ําเสียในชุมชน เช่น  ค่าปายโครงการ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล   ค่าวัสดุอุปกรณและรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
สําหรับการดําเนินโครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถั่ว
จ่ายได้
              - เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
                - เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
จัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
                - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496
                - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
                - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาแข่งขัน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
               - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 134   ลําดับที่ 4
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โครงการ/กิจกรรมอบรมรักษสิ่งแวดล้อม (ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุง
พลาสติก)

จํานวน 15,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
               - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมอบรม
รักษสิ่งแวดล้อม (ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก) เช่น  ค่าปาย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล  ค่าวัสดุอุปกรณและรายจ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการทุกรายการดังกล่าวข้าง
ต้นสามารถถั่วจ่ายได้
              - เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
                - เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
จัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
                - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496
                - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
                - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาแข่งขัน
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
               - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 135   ลําดับที่ 6 
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งบเงินอุดหนุน รวม 510,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 510,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1) โครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาด
จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                - เงินอุดหนุนอําเภอเมืองจันทร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิต
ของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ 
                - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
                - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562       
                - เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565
 หน้า 137    ลําดับที่ 11
      

เงินอุดหนุนเอกชน

(1) โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 500,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข พ.ศ.2562 จํานวน 25 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000
 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านการสาธารณสุข พ.ศ.2562 รายละเอียดดังนี้ 
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    (1) บ้านบก หมู่ที่ 1 โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ดังนี้
         1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
         2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
        3.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one

    (2) บ้านเมืองจันทร หมู่ที่ 2 โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ดัง
นี้ 
        1.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one
        2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
        3.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

     (3) บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 3  โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ดัง
นี้
         1.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one
         2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
         3.โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค
  
     (4) บ้านหนองแคนน้อย หมู่ที่ 4  โครงการที่ขอรับการสนับ
สนุน ดังนี้
         1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
         2.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
         3.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one

     (5) บ้านโคก หมู่ที่ 5  โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ดังนี้

วันที่พิมพ : 14/7/2563  09:52:27 หน้า : 75/115



         1.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one
         2.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
         3.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม
  
    (6) บ้านอีงอย หมู่ที่ 6  โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ดังนี้
         1.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one
         2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
         3.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม

     (7) บ้านไผ่ หมู่ที7่  โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ดังนี้
         1.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one
         2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
         3.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

     (8) บ้านทุ่ม หมู่ที่ 8  โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ดังนี้
        1.การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
        2.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม
        3.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one

     (9) บ้านงิ้ว หมู่ที่ 9  โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ดังนี้
        1.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one
         2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
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เธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
          3.โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค

     (10) บ้านเก็บงา หมู่ที่ 10  โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ดัง
นี้
         1.โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค
         2.การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
        3.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

     (11) บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 11  โครงการที่ขอรับการสนับ
สนุน ดังนี้
         1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
         2.การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
         3.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one

    (12)บ้านหนองแคนใหญ่ หมู่ที่ 12  โครงการที่ขอรับการสนับ
สนุน ดังนี้
         1.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one
         2.โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค
         3.การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     (13)บ้านโนนสูง  หมู่ที่ 13  โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ดัง
นี้
         1.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one
         2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
         3.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
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รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

      (14)บ้านหนองโน  หมู่ที่ 14  โครงการที่ขอรับการสนับ
สนุน ดังนี้
           1.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
           2.การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
         3.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one

       (15)บ้านกลาง  หมู่ที่ 15  โครงการที่ขอรับการสนับสนุน ดัง
นี้
          1.โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค
          2.การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
         3.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม

       (16)บ้านหนองแคน  หมู่ที่ 16  โครงการที่ขอรับการสนับ
สนุน ดังนี้
           1.การปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
         2.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one
         3.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

        (17)บ้านกลางคํา  หมู่ที่ 17  โครงการที่ขอรับการสนับ
สนุน ดังนี้
         1.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one
         2.โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค
         3.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
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      (18)บ้านทุ่งสว่าง  หมู่ที่ 18  โครงการที่ขอรับการสนับ
สนุน ดังนี้
         1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม
         2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
         3.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one

       (19)บ้านม่วงน้อย  หมู่ที่ 19  โครงการที่ขอรับการสนับ
สนุน ดังนี้
           1.โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค
           2.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม
         3.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one

       (20)บ้านฮ่องคํา  หมู่ที่ 20  โครงการที่ขอรับการสนับ
สนุน ดังนี้
          1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
          2.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี
         3.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one

        (21)บ้านสวัสดี  หมู่ที่ 21  โครงการที่ขอรับการสนับ
สนุน ดังนี้
           1.โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค
           2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
         3.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one
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      (22)บ้านขนวนสมบูรณ  หมู่ที่ 22 โครงการที่ขอรับการสนับ
สนุน ดังนี้
         1.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one
         2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
         3.โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค

       (23)บ้านหุ่งคํา  หมู่ที่ 23  โครงการที่ขอรับการสนับ
สนุน ดังนี้
          1.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
          2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
         3.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one

       (24)บ้านไผ่น้อย หมู่ที่ 24  โครงการที่ขอรับการสนับ
สนุน ดังนี้
          1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม
          2.การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
         3.โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one
 
       (25)บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 25  โครงการที่ขอรับการสนับ
สนุน ดังนี้
          1.โครงการอบรมหมอชาวบ้านในพระราชประสงค
          2.การควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
         3.โครงการช่วยลดการติดเอดสจากแม่สู่ลูกสภากาชาด
ไทย พระเจ้าวรวงศเธอ พระองคเจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา
มาตุ
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
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สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 หน้า 137 ลําดับที่ 12
        

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,196,120 บาท

งบบุคลากร รวม 1,403,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,403,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 686,160 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                - เงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 2
 อัตรา และเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปให้แก่พนักงานเทศบาล
พร้อมทั้งเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน (กองช่าง) ดังรายละเอียดต่อ
ไปนี้
                (1) ผู้อํานวยการกองช่าง  
                (2) นายช่างโยธาชํานาญงาน
                - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 08092/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ่อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
                - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
                - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557  

วันที่พิมพ : 14/7/2563  09:52:27 หน้า : 81/115



เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                - เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง ตามบัญชี
อัตราเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่นบัญชี 2 โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12เดือน 
                - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ มท 08092/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ่อม
แนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 579,160 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                 - ค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 4
 อัตรา พร้อมทั้งเป็นเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจําป  (กอง
ช่าง) ดังต่อไปนี้
                    (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    
                    (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
                    (3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 
                    (4) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
   - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 08092/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ่อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็น
             - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือนให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ (กองช่าง) จํานวน  4 อัตรา  ดังนี้
                (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    
                (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
                (3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา   
                (4) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
      - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 08092/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ่อมแนวทาง
การคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    
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งบดําเนินงาน รวม 692,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                - ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจําที่มาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอก
เวลาราชการปกติหรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการได้ 
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.4 /ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,800 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน และ
ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ 
                - เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่ม
เติม จนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 
                - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กระทรวงการคลัง ด่วนที่
สุดที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

วันที่พิมพ : 14/7/2563  09:52:27 หน้า : 83/115



ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 160,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                1.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น  จ้างเหมา
บุคคล  ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ และค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ (กองช่าง)
                2.ค่ารังวัดที่ดิน หรือการโอนที่ดิน กรณีมีการตรวจ
สอบ การรังวัดที่ดินกับภาคเอกชนหรือประชาชนหรือการขึ้น
ทะเบียนทางสาธารณะและสํารวจทางสาธารณะประโยชนในเขต
เทศบาล (กองช่าง)
                3.ค่าจ้าเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาของระบบ
ประปาเทศบาลตําบลเมืองจันทร
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลัก
เกณฑการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําป
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคลที่
มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการร่วมต้อนรับบุคคล หรือ คณะบุคคล
เช่น ค่าอาหารค่าเครื่องดื่ม  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง และค่าบริการอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง 
                - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381
 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจ่ายเงินค่ารับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็น
            - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้า
ราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ และผู้ที่ได้รับคําสั่งจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น ให้ไปปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน (ตั้งงบประมาณระเบียบมท.ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2555 และระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557                                                  
            - ค่าลงทะเบียนอบรมของข้าราชการ  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และผู้ที่ได้รับคําสั่งจากผู้บริหารท้องถิ่น ให้ไปปฏิบัติ
ราชการเพื่อประโยชนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตั้งงบ
ประมาณตามระเบียบมท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และระเบียบ มท.ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                - ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิน ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลเมืองจันทร (กองช่าง) เพื่อให้
สามารถใช้การได้ตามปกติ 
                - เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือ
ที่ มท. 0808.2/ว1536  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลัก
เกณฑและอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค (กองช่าง)
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ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็น
                - ค่าจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เช่น กระดาษ ปากกา แฟมตรายาง ซองเอกสาร สมุด
บัญชี แบบพิมพ แผ่นปายชื่อสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นปาย
จราจร หรือแผ่นปายต่างๆ ดินสอ  ยางลบ เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ตรายาง  ฯลฯ 
                - เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
                - เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายงบประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

             เพื่อจ่ายเป็น
                - ค่าวัสดุไฟฟาและวิทยุ เช่น ฟวส สายไฟฟา หลอด
ไฟฟา ฯลฯ (กองช่าง)
                - เป็นไปตามหนังสือกรมเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                - ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของชุมชน ตลอดจนกิจการที่เทศบาล
ดําเนินการเองเพื่อประโยชนของประชาชน (กองช่าง)
                - เป็นไปตามหนังสือกรมเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 35,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                - ค่าจัดซื้อน้ํายาคลอรีน สารส้ม ปูนขาว  น้ํายา
วิเคราะหสารเคมีหลงเหลือในน้ํา วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
ชนิดต่างๆ  ฯลฯ (กองช่าง)                            
                - ตั้งงบประมาณตามหนังสือกรมเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
                - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

        เพื่อจ่ายเป็น
            - ค่าวัสดุคอมพิวเตอร เช่น  แผ่นจัดเก็บข้อมูล  ผ้าหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
 (กองช่าง)
            - เป็นไปตามหนังสือกรมเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
            - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องคกรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 102,000 บาท
ค่าไฟฟา จํานวน 100,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                1.ค่าไฟฟาสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟา บ้านหนองหว้า หมู่
ที่ 11 ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ (กอง
ช่าง)
                2.ค่าไฟฟาประปาบ้านอีงอย หมู่ที่ 6 ตําบลเมือง
จันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ (กองช่าง)
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
            - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
            - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปในลักษณะ ค่า
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค     
                 

วันที่พิมพ : 14/7/2563  09:52:27 หน้า : 88/115



ค่าบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

         - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย
ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย ฯลฯ 
         - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑและอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค     

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1) อุดหนุนการไฟฟาส่วนภูมิภาค จํานวน 100,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟาส่วนภูมิภาค สาขา
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  
                - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562       

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 118,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 88,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 88,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ
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(2) โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบล จํานวน 10,000 บาท
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        - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน จัดเวทีประชาคมระดับตําบล และการประชุมของ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะ
กรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการดังกล่าว อาทิเช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ ค่าปาย
ประชาสัมพันธ ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จําเป็น 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 2810.2/ว
 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
        - หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
        - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553 
        - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
        - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ลําดับที่ 2
 หน้าที่ 155     
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(3) โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการแซวเสื้อพื้นเมือง กลุ่มสตรี
ตําบลเมืองจันทร

จํานวน 20,000 บาท

       - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ
การแซวเสื้อพื้นเมือง กลุ่มสตรีตําบลเมืองจันทร ) เช่น ค่าปาย
โครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่าวัสดุอุปกรณ และรายจ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการ ทุกรายการดังกล่าวข้าง
ต้นสามารถถั่วจ่ายได้
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565
 หน้าที่ 110 ลําดับที่ 15     
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(3) โครงการเพิ่มศักยภาพการบูรณาการแผนชุมชน แผนตําบลกับ
แผนยุทธศาสตรพัฒนาอําเภอและจังหวัด

จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิ่ม
ศักยภาพการบูรณาการแผนชุมชน แผนตําบลกับแผนยุทธศาสตร
พัฒนาอําเภอและจังหวัด เช่น ค่าปายโครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล ค่าวัสดุอุปกรณ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับ
การดําเนินโครงการ ทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4
/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม  2553
        - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562
        - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565
 หน้าที่ 156 ลําดับที่ 5     

วันที่พิมพ : 14/7/2563  09:52:27 หน้า : 95/115



(5) โครงการรู้สิทธิ รู้ทัน คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรู้สิทธิ รู้
ทัน คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เช่น ค่าปายโครงการ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่าวัสดุอุปกรณ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
สําหรับการดําเนินโครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถั่ว
จ่ายได้
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 ลําดับ
ที่ 4 หน้าที่ 113     
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(6) โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุรายใหม่ จํานวน 8,000 บาท

        - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมผู้สูง
อายุรายใหม่ เช่น ค่าปายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่า
วัสดุอุปกรณ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนิน
โครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 ลําดับ ที่ 5 หน้าที่ 113    
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(7) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท

          - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมผู้
สูงอายุรายใหม่ เช่น ค่าปายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่า
วัสดุอุปกรณ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนิน
โครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้
         - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ.2557
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 757 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565
 ลําดับ ที่ 3 หน้าที่ 112    
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1) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนากล่มอาชีพในเขตตําบลเมือง
จันทร

จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้พัฒนากล่มอาชีพในเขตตําบลเมืองจันทร เช่น ค่าปาย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่าวัสดุอุปกรณ และรายจ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการทุกรายการดังกล่าวข้าง
ต้นสามารถถั่วจ่ายได้
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 110
 ลําดับที่ 12    

วันที่พิมพ : 14/7/2563  09:52:27 หน้า : 99/115



งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

(1) โครงการปองกัน แก้ไขปัญหา  และเฝาระวัง ยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

        - อุดหนุนศูนยอํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ปองกัน แก้ไขปัญหาและเฝาระวังยาเสพติด
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท.0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท.0810.6/ว 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท.0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.6/ว
 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 119
 ลําดับที่ 31     
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เงินอุดหนุนเอกชน

(1) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จํานวน 20,000 บาท

        - อุดหนุนให้กลุ่มสตรีตําบลเมืองจันทรเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี เช่น ค่าปาย
โครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่าวัสดุอุปกรณ และรายจ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการ ทุกรายการดังกล่าวข้าง
ต้นสามารถถั่วจ่ายได้
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565
 หน้าที่ 113 ลําดับที่ 7     
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 125,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

1.โครงการแข่งขันกีฬาตําบล " เมืองจันทรคัพ" จํานวน 100,000 บาท

"      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา
ตําบล “เมืองจันทรคัพ” เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าบํารุงสถานที่ ค่าจัดเตรียมสถานที่พร้อมทําความสะอาด
และเครื่องเสียง ค่าปาย ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินฟุตบอล ค่า
ถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณกีฬา ฯลฯ ค่าใช้
จ่ายทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได้ 
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 หน้าที่ 130 ลําดับที่ 
40     

2.โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท

"     - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา
สายสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหาร ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดเตรียมสถานที่และตกแต่ง
พร้อมทําความสะอาด ค่าเหรียญรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าปาย ค่า
วัสดุอุปกรณ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได้    
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564
 หน้าที่ 130       ลําดับที่ 39      
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3.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

       - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการ แข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ เช่น ค่าอาหารว่างและ
น้ําดื่ม ค่าอาหาร ค่าเครื่องเสียง ค่าจัดเตรียมสถานที่และตกแต่ง
พร้อมทําความสะอาด ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วย
รางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณกีฬา ฯลฯ ค่าใช้จ่าย
ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได้
       - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565
 หน้าที่ 131
 ลําดับที่ 41
     

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(2) โครงการประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทร จํานวน 100,000 บาท

      - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณีไหว้
พระธาตุเมืองจันทร เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหารกลางวัน  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่าอุปกรณ แสงสีเสียง
พร้อมเวที และรายการอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินการ ค่า
โครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565
 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 25     
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(3) โครงการประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณีวันลอย
กระทง  เช่น ค่าพิธีทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าจัดเตรียมสถานที่พร้อมรื้อถอน ค่าทําความสะอาด ค่า
เครื่องเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าปายไวนิล ค่าปาย ค่า
สายสะพาย โบว ดอกไม้ประดับ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายทุกรายการ
สามารถถั่วเฉลี่ยกันได้ 
                - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเข้า
ร่วมแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และ
การส่งนักกีฬาขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
                - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565
 หน้าที่ 127 ลําดับที่ 27     

(4) โครงการส่งบุคลากรในตําบลเมืองจันทรเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.อื่นๆ

จํานวน 80,000 บาท

               เพื่อจ่ายเป็น
                 - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งบุคลากรใน
ตําบลเมืองจันทรเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือ
อปท. อื่นๆ เช่น ค่ารถรับ - ส่งคณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง และกลุ่มผลิตภัณฑสินค้า OTOP ของ
ตําบลเมืองจันทร ค่าชุดเครื่องประดับพร้อมแต่งหน้า ค่าจัดทําบั้ง
ไฟเอ้งามพร้อมรถแห่ ค่ารถเครื่องเสียง ค่าปาย ค่าขบวนแห่
กิจกรรมวิถีชีวิต ค่าเหมารถรับ - ส่งบุคลากรเข้าร่วมขบวนแห่บุญ
บั้งไฟ  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทําพานไหว้พระธาตุ ฯลฯ ค่าใช้จ่าย
ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได้ 
                - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2559)และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
               - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565
 หน้าที่ 129 ลําดับที่ 35     
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1) โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน 
ประจําป 2563 อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจ่ายเป็น
                - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบรรพชาสามเณร
และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจําป 2562 อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ(อุดหนุนองคการบริหารส่วนตําบลตา
โกน) 
                - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1374 เรื่องการจัดทําโครงการบรรพชา
สามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,124,400 บาท

งบลงทุน รวม 1,124,400 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,124,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1) โครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า
โรงเรียนเมืองจันทรวิทยาคม (ช่วงที่ 2) ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 483,000 บาท

        - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทางเข้าโรงเรียนเมืองจันทรวิทยาคม (ช่วงที2่ ) ตําบล
เมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ ขยายผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งสองข้างๆละ กว้างเฉลี่ย 1.40 -2.10
 เมตร ยาวเฉลี่ย 230.00 -240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 775.50 ตารางเมตร พร้อม
ปายโครงการ 1 ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลเมืองจันทร)
        - เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) 
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 94
 ลําดับที่ 41
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(2) โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาม
แยก ทช.ศก.3007 - บ้านโนนสูง หมู่ที่ 13 ตําบลเมืองจันทร อําเภอ
เมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 641,400 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยก ทช.ศก.3007 - บ้านโนนสูง หมู่
ที่ 13 ตําบลเมืองจันทร อําเภอเมืองจันทร จังหวัด
ศรีสะเกษ) ขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองข้างๆละ กว้าง 
1.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 998.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลเมืองจันทร)
            - เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) 
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
  หน้า 94 ลําดับที่ 42
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอ
เพียงต้นแบบ

จํานวน 20,000 บาท

        - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้น
แบบ เช่น ค่าปายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้าเหมารถใน
การศึกษาดูงาน ค่าอาหารกลางวันระหว่างศึกษาดูงาน ค่าของ
สัมมนาคุณสถานที่ศึกษาดูงาน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล  ค่าวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม
และรายจ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการทุกรายการ
ดังกล่าวข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้
        - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
        - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.3/ว1653 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
 หน้าที่ 108 ลําดับที่ 5     
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(1) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพฯ

จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ เช่น ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล  ค่าปายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณและรายจ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการทุกรายการดังกล่าว ข้าง
ต้นสามารถถั่วจ่ายได้
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565 หน้าที่ 148
 ลําดับที่ 5    
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม สปริง
เกอร พันธุพืช ฯลฯ        
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
         - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1536  ลงวันที่ 19  มีนาคม  2561
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

(1) โครงการ "รักษน้ํา รักป่า รักแผ่นดิน" จํานวน 20,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ"รักษ
น้ํา รักป่า รักแผ่นดิน"เช่น ค่าจัดเตียมสถานที่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล ค่าจัดทําปาย ค่าวัสดุอุปกรณและราย
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการทุกรายการดังกล่าว
ข้างต้นสามารถถั่วจ่ายได้
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
             - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
            - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
            - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561- 2565
 หน้าที่ 147 ลําดับที่ 1     
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(2) โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท

        - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติเช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มที่
ไม่มีแอลกอฮอล ค่าจัดทําปาย ค่าวัสดุอุปกรณและรายจ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นสําหรับการดําเนินโครงการทุกรายการดังกล่าวข้างต้น
สามารถถั่วจ่ายได้
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
         - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
        - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561- 2565
 หน้าที่ 147 ลําดับที่ 2     
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,706,223 บาท

งบกลาง รวม 16,706,223 บาท
งบกลาง รวม 16,706,223 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 253,199 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรา
ร้อยละห้าของค่าจ้างพรัอมกับหักค่าจ้างของพนักงานจ้าง ส่งเป็น
เงินสมทบในอัตราเดียวกัน
            - พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
            - พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
            - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ ว  9 ลงวันที่ 22  มกราคม  2557
            - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่  10  กรกฏาคม  2557
            - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ ว 4172 ลงวันที่  24 ธันวาคม 2561

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 9,541 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นราย
ป ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งป 
            - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
            - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,976,000 บาท

        - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นรายเดือนซึ่ง
แยกตามช่วงชั้นอายุ  
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ.2552 แก้ไขเพิ่่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,456,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความพิการ โดยจ่ายเป็นรายเดือน ใน
อัตราเดือนละ 800 บาท  จํานวน  12  เดือน  
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าหลักเกณฑ
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 120,000 บาท

        - เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส โดยจ่ายเป็นรายเดือน
ในอัตราเดือนละ 500  บาท  
        - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.6/ว684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ  2562

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท

            - เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า
นั้น เช่น การปองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย น้ําป่าไหล
หลาก ภัยหนาว ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม อัคคีภัย ไฟป่าและหมอก
ควัน และโรคติดต่อฯลฯ
            - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที2่ ) พ.ศ
.2561
            - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4
/ว667 ลงวันที่ 12 มีนาคม  2545
            - หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
            - หนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ  2560
            - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
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สุด ที่ มท 0808.2/ว2145
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
            - หนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7
/ว 6768 ลงวันที่ 29พฤศจิกายน   2560
            - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ  2561
            - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว1632ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
            - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 4014 ลงวันที่  12 ธันวาคม 2561
            - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 4182 ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561
            - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 305 ลงวันที่  24 มกราคม 2562
            - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 588 ลงวันที่  13 กุมภาพันธ 2562
            - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 1273  ลงวันที่  25 มีนาคม 2562
            - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0820.3/ว 6884  ลงวันที่  1 เมษายน 2562

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

(1) ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 32,973 บาท

        - เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
        - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่าย
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ
.2555 ตามข้อบังคับและระเบียบของสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย ป 2543 จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วน
หกของงบประมาณ ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาด เงินอุดหนุนทุก
ประเภท
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(2) เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเมือง
จันทร

จํานวน 138,510 บาท

        - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลเมืองจันทร โดยถือหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด (เทศบาลสมทบไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของเงินที่ สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับ
สนุน(ข้อ 6 (3) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ฯ
 พ.ศ.2557)
        - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 20,000 บาท

        - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องการจัดการจราจร     
        - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 400,000 บาท

            - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยให้คํานวณจากประมาณการราย
รับ ทุกประเภท ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําป ยกเว้นประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงิน
บริจาค และเงินอุดหนุน ไม่ต้องนํามารวมคํานวณ
            - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
            - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฏาคม 2561
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