
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลสามแวง

อําเภอ ห้วยราช   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 31,620,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,456,300 บาท
งบบุคลากร รวม 5,305,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,392,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี โดยแยก
เป็น
        1.เงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน 27,600 บาท/เดือน
        2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  จํานวน 15,180 บาท/เดือน 
    ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล ทีปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ.2554 โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายก
เทศมนตรี โดยแยกเป็น
       1. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 4,000
 บาท/เดือน
       2. เงินเค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายก
เทศมนตรี จํานวน 3,000 บาท/เดือน 
    ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล ทีปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ.2554 โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายก
เทศมนตรี โดยแยกเป็น
        1. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน 4,000 บาท/เดือน
        2. เงินเค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จํานวน 3,000
 บาท/เดือน
    ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล ทีปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ.2554 โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

    -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี โดย
แยกเป็น
        1. เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 9,660
 บาท/เดือน
        2. เงินเค่าตอบแทนทีปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 6,900
 บาท /เดือน
    ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล ทีปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ.2554 โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,258,560 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล/รองประธานสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล  โดยแยกเป็น
        1.เงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จํานวน 15,180
  บาท/เดือน
        2.เงินเค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 12,420
  บาท/เดือน
        3. เงินเค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 8 คนๆละ 9,660
  บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 77,280 บาท
    ตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล ทีปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯลฯ พ.ศ.2554 โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,912,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,236,320 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้แก่
พนักงานเทศบาลสํานักปลัด เช่น นักบริหารงานท้องถิน ระดับกลาง โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ 6 เดือน และปลัดเทศบาล, หัวหน้าสํานักปลัด ,นัก
ทรัพยากรบุคคลฯ , นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ,นิติกรปฏิบัติการ , เจ้า
พนักงานธุรการฯ ,พนักงานป้องกันฯ  ตามตําแหน่งอัตราที ก.ท
.กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 174,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
พนักงานเทศบาล รายละเอียดดังนี
        1. เงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน ระดับ
กลาง) อัตราเดือนละ 7,000 บาท   รวมเป็นเงิน 42,000 บาทโดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ 6 เดือน
        2. ค่าตอบแทนปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน ระดับ
กลาง) อัตราเดือนละ 7,000 บาท   รวมเป็นเงิน 42,000 บาทโดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ 6 เดือน
        3. ตําแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิน ระดับต้น ) อัตรา
เดือนละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12
 เดือน 
        4. ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทัวไป ระดับ
ต้น) อัตราเดือนละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 42,000 บาท  ตามตําแหน่ง
อัตราที ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 473,400 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รายละเอียดดังนี
        1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ เช่น ผช.นัก
วิเคราะห์นโยบายและแผน และพนักงานขับรถยนต์  จํานวน
เงิน 365,400 บาท  
        2. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป เช่น คนงาน จํานวน
เงิน 108,000 บาท 
    ตามตําแหน่งอัตราที ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 28,500 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง ตามมติ ค
รม. รายละเอียดดังนี
        1.เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตาม
มติ ครม.ได้แก่ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 16,500 บาท 
        2.เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัวไป ตามมติ ค
รม. ได้แก่ ตําแหน่งคนงาน จํานวน 12,000 บาท
     ตามตําแหน่งอัตราที ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 1,825,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 338,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ดังนี
    1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 200,000 บาท 
        - เพือเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ของพนักงานส่วนท้องถินให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างทีผ่านเกณฑ์การประเมินและสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
กําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเจ้าหน้าที เช่น ค่าอาหารทําการนอกเวลาให้แก่ผู้ทีได้รับคําสังให้
มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ตามระเบียบฯ ทีไม่มีเคหะสถานเป็นตองตนเอง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วย
เหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 947,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบียนต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา  ค่าติดตังประปา ค่า
ติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการรวมถึง
ค่าจ้างเหมาอืนๆ ฯลฯ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 031.4/ว1452 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2541 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 195,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการ ดังนี
        1. ค่ารับรอง จํานวน 5,000 บาท
            - เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของทีระลึก ค่าพิมพ์
เอกสารหรือค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวเนืองกับการรองรับในการ
รับรอง ตรวจงานหรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระ
ทรงงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548
         2. ค่าเลียงรับรอง  จํานวน 40,000 บาท
            - เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ในการเลียง
รับรองและค่าบริการอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวเนืองกับค่าเลียงรับรอง
ในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้
รับการแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้ง
ถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชนให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิน โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท0808.4/ว2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548 
        3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือร่วมพิธีต่างๆ จํานวน 150,000 บาท
            - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือร่วมงานพิธี
ต่างๆ เช่น ค่าจัดสถานที อาหารเครืองดืมในการจัดงานหรือเข้าร่วมงาน
พิธีต่างๆ และวันสําคัญของชาติ หรือวันสําคัญทางศาสนา เช่น วันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันเข้าพรรษาวันปิยะมหาราช ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ใน
ระดับท้องถิน

จํานวน 30,000 บาท

    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ในระดับท้องถิน เพือฝึกอบรม  ประชุม ชี
แจงทําความเข้าใจ เพือสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0310.4/ว
2128 ลงวันที 31 กรกฎาคม 2557
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลหรือผุ้ทีเทศบาลมีคําสังให้ไป
ปฏิบัติราชการและกําหนดให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
ค่าใช้จ่ายในการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 30,000 บาท
    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึงเป็นสถาบันของชาติอันเป็น
ศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0310.4/ว2128 ลงวัน
ที 31 กรกฎาคม 2557
ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา จํานวน 2,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
สําหรับพิธีการในวันสําคัญของทางราชการตามโอกาสทีจําเป็นและมีความ
สําคัญ 
โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาและพนักงานเจ้าหน้าทีเทศบาลตําบลสามแวง

จํานวน 250,000 บาท

    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานเจ้าหน้าทีเทศบาลตําบลสาม
แวง ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที ยุทธศาสตร์ 5  แนวทางกาการพัฒนาที 5.2 การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในองค์กรเพือเพิมขีดความสามารถในการปฏิบัติ
งาน หน้า 135  ข้อ 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซม
และบํารุงรักษายานพาหนะเพือใช้งานได้ตามปกติทีใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ เช่น นํามันดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ โดยปฏิบัติหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 75,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ไม้บรรทัด เครืองกระดาษ ฯลฯ โดยปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2 /ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ไม่โครโฟน ฯลฯ โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2 /ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด นํายาล้าง
จาน นํายาทําความสะอาด หม้อ กระทะ ถ้วย จาน ช้อน ส้อม ถังแก๊ส นําจืด
ทีซือจากเอกชน ฯลฯ โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วันทีพิมพ์ : 14/9/2559  11:12:07 หน้า : 5/40



วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ  แม่แรง กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ ยาง
รถยนต์ นํามันเบรก เบาะรถยนต์ ชุดเกียร์รถยนต์ เป็นต้น โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2 /ว
1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนยานพาหนะทีใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ เช่น นํามันดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ โดยปฏิบัติหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง กล่องหรือระวิง
ใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เลนส์ซูม สี กระดาษโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฯลฯ
 โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง โดย
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2 /ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าหรือกิจการต่างๆ ของเทศบาลตําบลสามแวง โดย
ปฏิบัติตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงานทีใช้ในงานราชการของเทศบาลรวม
ถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลข ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 95,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสือสาร ค่าวิทยุ
ติดตามตัว ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่า
ช่องรับสัญญาณดาวเทียม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการและค่าใช้
จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
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งบลงทุน รวม 301,280 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 281,280 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมอุปกรณ์ติดตัง จํานวน 1 ชุด จํานวน 99,000 บาท
    - เพือเป็นค่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ขนาด 3.00 x 5.55
 เมตรจํานวน 1 ชุด ราคา 99,000 บาท ประกอบด้วย
        - กรอบรูปไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.85 x 3.05 เมตร.
        - พระบรมฉายาลักษณ์พิมพ์ไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร.
        - ตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.00 เมตร.
        - ลายกนก ขนาด 0.60 x 1.60 เมตร.
        - ครุฑไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.60 เมตร.
        - ป้ายทรงพระเจริญไฟเบอร์กลาส ขนาด 0.45 x 1.80 เมตร.
        - ป้ายชือหน่วยงาน พิมพ์ไวนิล 
        - พานพุ่ม ไฟเบอร์กลาส เงิน-ทอง ขนาด 1.10 เมตร.
        - ฐานรองกรอบ สีทอง ขนาด 1.50 x 3.00 เมตร.
        - โครงเหล็กคํายันด้านหลัง
    เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีข้อกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความ
จําเป็นต้องจัดซือเพือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิง
ขึน ตามราคาท้องถิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1989  ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 ปปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนาที  5.5 แนวทางการ
พัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ในการปฏิบัติ
งาน หน้า 135  ข้อ 3
ค่าจัดซือโซฟาชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด จํานวน 20,000 บาท
    -เพือเป็นค่าจัดซือโซฟาไม้บุฟองนําหุ้มผ้า จํานวน 1
 ชุด จํานวน 20,000 บาท ประกอบด้วย
        - โซฟา 3 ทีนัง  กว้าง 192 x สูง 84 x ลึก 80 ซม. จํานวน 1 ตัว
        - โซฟา 1 ทีนัง  กว้าง 87 x สูง 84 x ลึก 80 ซม.  จํานวน 2 ตัว
       - โต๊ะกลางไม้   กว้าง 106 x สูง 44 x ลึก 62 ซม. จํานวน 1 ตัว
    เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีข้อกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความ
จําเป็นต้องจัดซือเพือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิง
ขึน ตามราคาท้องถิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 ปปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนาที  5.5 แนวทางการ
พัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ในการปฏิบัติ
งาน หน้า 135  ข้อ  3
ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน + เก้าอี จํานวน 1 ชุด จํานวน 6,800 บาท
    -เพือเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน+เก้าอี สําหรับเลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี
        - โต๊ะทํางาน ขนาด 120x60x75 ซม.
        - เก้าอีแบบมีพนักพิง ปรับเอนได้ มีล้อเลือน 
    ครุภัณฑ์รายการนีเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฎอยู่ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ( พ.ศ. 2558 ) ดังนันเพือให้เหมาะสมกับ
การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างแท้
จริงจึงจําเป็นต้องจัดซือตามราคาท้องถิน ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ
.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนาที  5.5 แนวทาง
การพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ในการปฏิบัติ
งาน หน้า 139  ข้อ 3
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ค่าใช้จ่ายในการติดตังตู้สาขาโทรศัพท์สําหรับสํานักงานพร้อมอุปกรณ์ติดต่อ
สือสาร จํานวน 1 ชุด

จํานวน 35,000 บาท

    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตังตู้สาขาโทรศัพท์สําหรับสํานักงานพร้อม
อุปกรณ์ติดต่อสือสาร จํานวน 1 ชุด  จํานวน 35,000 บาท  รายละเอียด
ดังนี
        1. ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 3 สายนอก 8 สายใน สามารถขยาย
ได้ 8/24  จํานวน 1 เครือง 
            - เครืองโทรศัพท์คีย์โอเปอร์เรเตอร์ จํานวน  1 เครือง
            - มีแผงโอเปอเรเตอร์ตอบรับอัตโนมัติ 
            - มีแผงวงจร Remote Maintenance สามารถโปรแกรม ณ
. ศูนย์ซ่อม ผ่านคู่สายโทรศัพท์โดยเครืองคอมพิวเตอร์ได้
            - มีวงจร Caller ID โชว์เบอร์โทรเข้า 
            - มีแผงเก็บข้อความ(Voice Mail)
            - สามารถกําหนด Day/Night/Lunch Mode
            - สามารถตังโปรแกรมหมายเลข 5 หมายเลขให้โทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉิน(Emergency Call) ได้
            - สามารถประชุมทางโทรศัพท์พร้อมกันได้ถึง 5 สาย(5-
party Conference)
            - สามารถตังระบบป้องกันการโทรออกจากเครืองโทรศัพท์โดย
กําหนดรหัสผ่าน4หลัก(Electronic Station Lock)
            - สามารถกําหนดระยะเวลาให้โทรออก
ได้ (Limited Call Duration)
            - มีระบบUCD(Uniform Call Distribution) โดยแบ่งการรับ
สายภายในกลุ่มทีกําหนด(Call Centre)
            - สามารถเพิมแผง OGM(Out Going Message)เพือทํางาน
เป็นเครืองโอเปอเรเตอร์ตอบรับอัตโนมัติ
            - มีระบบ Call Forward ครบครัน ทังคู่สายทีไม่ว่าง/ว่างไม่รับ
สาย/ติดตามไปยังจุดต้องการ/โทรออก สายนอกอัตโนมัติ
       2. เครืองโทรศัพท์ลูกข่าย จํานวน 7 เครือง
       ครุภัณฑ์รายการนีเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฎอยู่ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ (พ.ศ. 2558) ดังนันเพือให้เหมาะสมกับ
การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างแท้
จริงจึงจําเป็นต้องจัดซือตามราคาท้องถิน ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ
.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนาที  5.5 แนวทาง
การพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ในการปฏิบัติ
งาน หน้า 139 ข้อ 3
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 
เครือง

จํานวน 17,000 บาท

    -เพือเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี ราคา 17,000 บาท ประกอบด้วย
คุณลักษณะพืนฐาน
        - เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
        - ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
        - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
        - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
        - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
        - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
        - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อ
นาที (ppm)
        - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
        - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
        - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi
        - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
        - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
        - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
        - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
        - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
    ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ
 วันที 11 มีนาคม 2559 ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562)  ยุทธศาสตร์ 5    แนวทางการพัฒนาที 5.5 แนวทางการ
พัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ในการปฏิบัติ
งาน หน้า 140 ข้อ 7

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 ชุด จํานวน 6,400 บาท
    - เพือเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 3,200 บาท รวมเป็นเงิน 6,400 บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน
        - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
        - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
    ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ
 วันที 11 มีนาคม 2559 ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562)  ยุทธศาสตร์ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี  5.5
 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ในการปฏิบัติ
งาน หน้า 140   ข้อ 7
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ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือเต็นท์ (แบบโค้ง) โครงเหล็กพร้อมผ้าใบ จํานวน 2 หลัง จํานวน 47,080 บาท
    -เพือเป็นค่าจัดซือเต็นท์ (แบบโค้ง) โครงเหล็กพร้อมผ้า
ใบ ขนาด 4 x 8 เมตร  จํานวน 2 หลังๆละ 23,540 บาท  เป็น
เงิน 47,080 บาท  เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีข้อกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และมีความจําเป็นต้องจัดซือเพือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ
ให้มีประสิทธิภาพยิงขึน ตามราคาท้องถิน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 ปปราก
ฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทาง
การพัฒนาที  5.5 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือ
เครืองใช้ในการปฏิบัติงาน หน้า  144  ข้อ  20

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

    - เพือเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

    -เพือเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและส่ิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ดังนี
        1. อุดหนุนเทศบาลตําบลห้วยราช จํานวน 25,000 บาท 
            - เพืออุดหนุนโครงการบริหารจัดการสถานทีกลางสําหรับเป็น
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจ้ดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (เทศบาลและ อบต.) ระดับอําเภอห้วยราช ประจําปี 2560 ตาม
หนังสือที บร 52801/ว366 ลงวันที 25 เมษายน  2559  ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 5  แนวทางการพัฒนา 5.1
  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้ความเข้า
ใจเกียวกับการบริหารงานท้องถิน  หน้า 132 ข้อ  2

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 104,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจัดทําเอกสาร สือประชา
สัมพันธ์ วารสาร ค่าจัดทําเว็บไซด์ ผลการดําเนินงาน เอกสารจัดทําแผน
พัฒนา แผนการดําเนินงาน เทศบัญญัติ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
ธรรมเนียม และจดทะเบียนต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดี ตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดเวทีประชาคมเพือทบทวนและการจัดทําแผน
ชุมชน

จํานวน 10,000 บาท

    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลือน
แผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน ทบทวนปีละ 1 ครัง ให้แก่คณะกรรมการ
หมุ่บ้าน/ผู้นําหมู่บ้าน  โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0891.4/ว856 ลงวันที 12 มีนาคม  2553  ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 4 แนวทางการพัฒนา
ที  4.1 แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที 122 ข้อ 8 
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ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถินระดับอําเภอ จํานวน 5,000 บาท
    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิน
ระดับอําเภอ เพือดําเนินการจัดประชุมของคณะกรรมการประสานแผน
พัฒนาท้องถินระดับอําเภอ ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 5  แนวทางการ
พัฒนา 5.1  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการบริหารงานท้องถินหน้าที  133  ข้อ 3
ค่าใช้จ่ายเพือดําเนินการจัดเวทีประชาคมเพือรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน

จํานวน 20,000 บาท

    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายเพือดําเนินการจัดเวทีประชาคมเพือรับฟังความคิด
เห็นของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินระดับหมู่บ้าน / ระดับ
ตําบล เพือเสนอโครงการ กิจรรม เพือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้อง
ถิน ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์
ที 4 แนวทางการพัฒนาที  4.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม
ประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้าที 122 ข้อ  7

งบลงทุน รวม 19,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 ชุด จํานวน 16,000 บาท
    - เพือเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว ราคา 16,000 บาท เพือใช้ในงานแผนงานและงบ
ประมาณ  สํานักปลัด  ประกอบด้วย
    คุณลักษณะพืนฐาน
        - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz 
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
        - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
        - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จํานวน 1 หน่วย
        - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
        - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
        - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
        - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
    ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ
 วันที 11 มีนาคม 2559 ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -
 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 5 แนวทางการพัฒนาที  5.5 แนวทาง
การพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ในการปฏิบัติ
งาน หน้า  140  ข้อ 7
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ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 1 เครือง จํานวน 3,200 บาท
    - เพือเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 3,200
 บาท สําหรับงานแผนงานและงบประมาณ สํานักปลัด ประกอบด้วย
คุณลักษณะพืนฐาน
        - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
        - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
    ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ
 วันที 11 มีนาคม 2559 ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -
 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 5 แนวทางการพัฒนาที  5.5 แนวทาง
การพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ในการปฏิบัติ
งาน หน้า  140  ข้อ 7

งานบริหารงานคลัง รวม 2,216,220 บาท
งบบุคลากร รวม 1,705,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,705,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,663,020 บาท
    - เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลพร้อมเงินปรับปรุง
ประจําปี ตามตําแหน่งและอัตราที ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตัง
ไว้ 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองคลัง โดยถือ
ปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรืองมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน ลงวัน
ที 18 เมษายน 2556 โดยคํานวณตังไว้ 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 477,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 113,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเจ้าหน้าที เช่น ค่าอาหารทําการนอกเวลาให้แก่ผู้ทีได้รับคําสังให้
มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอันเป็นภารกิจหน้าทีของกองคลัง โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวัน
ที 15 พฤษภาคม 2550 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 103,200 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ตามระเบียบ ฯ และไม่มีเคหะสถานทีเป็นของตนเอง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ผุ้มีสิทธิเบิกเงินช่วย
เหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ฯ 

ค่าใช้สอย รวม 274,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 4,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติด
ตัังเครืองรับสัญญาต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ที
เป็นกิจการในอํานาจหน้าทีตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
0303.4/ว1452 ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น เบียเลียงเดินทาง
ไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ทีเทศบาลสังให้ไปปฏิบัติราชการและกําหนด
ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ
โครงการจัดทําข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลตําบลสามแวง จํานวน 200,000 บาท
     - เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ทีมท 0808.3/ว67 ลงวัน
ที 9 มกราคม 2555 และจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน จัดทําฐานข้อมูลทีดินและสิงปลูกสร้าง เพือรองรับ
การจัดเก็บภาษีทีดินและสิงก่อสร้างตามทีกฎหมายกําหนด ปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 5 แนวทางการ
พัฒนาที 5.4  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้ หน้า 137 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ธง
ชาติ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม กระดาษเขียน
โปสเตอร์ รูปสีหรือขาวดําทีได้จาการล้างอัด ขยายภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นดิกส์ แผ่นกรองแสง ตลับ
ผง หมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนือง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอพแวร์ทีมี
ราคาหน่วยหนึงไม่เกิน  20,000 บาท ฯลฯ

งบลงทุน รวม 34,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน  2  หลัง จํานวน 12,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กสองบานเปิด จํานวน 2 หลัง เพือใช้ใน
งานบริหารงานคลัง  ตังตามราคาท้องตลาด   ครุภัณฑ์รายการนีเป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฎอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ ( พ.ศ. 2558 ) ดังนันเพือให้เหมาะสมกับการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างแท้จริงจึงจําเป็นต้อง
จัดซือตามราคาท้องถิน ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 5 แนวทางการพัฒนา
ที  5.5 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ในการ
ปฏิบัติงาน หน้า  141  ข้อ 11
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
    - เพือเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) ราคา 22,000 บาท ประกอบด้วย
คุณลักษณะพืนฐาน
        - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จํานวน 1 หน่วย
        - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
        - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
                1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมี
หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
                2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
                3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
                    - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
                    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน1 หน่วย
                    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
                    - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
                    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
                    - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่
น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 11 มีนาคม 2559  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 5 แนวทางการพัฒนา
ที  5.5 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ในการ
ปฏิบัติงาน หน้า  142  ข้อ 12
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 374,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 60,000 บาท
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสําคัญ  จํานวน 60,000 บาท แยกเป็น
            1. เทศกาลปีใหม่ จํานวน 30,000 บาท
            2. เทศกาลสงกรานต์ จํานวน 30,000 บาท 
    โดยถือปฏิบัติการตามตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.) และมาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเทียว หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว1634 ลงวันที 22
 กันยายน 2557 ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562
)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 4  แนวทางการพัฒนาที 4.3 แนวทางการ
พัฒนา  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หน้า 127 ข้อ 6
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทบทวน  อปพร.และทีมกู้ชีพกู้ภัย จํานวน 200,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทบทวน เพือเพิมประสิทธิภาพ
ให้แก่สมาชิก อปพร.และทีมกู้ชีพกู้ภัย ได้แก่ การฝึกซ้อมแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การเข้าร่วมและการจัดฝึกอบรมหรือทบทวนหลัก
สูตรต่างๆ การรักษาความสงบภายใน ฯลฯ ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 4  แนวทางการพัฒนา
ที 4.3 แนวทางการพัฒนา  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน้า 127 ข้อ 2

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
    - เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น หัวฉีดนําดับเพลิง อุปกรณ์
ต่อพ่วงสําหรับใช้กับเครืองดับเพลิง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 94,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,400 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM  จํานวน 5 เครือง จํานวน 60,000 บาท
    - เพือเป็นค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ  5
  วัตต์  จํานวน 5 เครือง ๆละ 12,000 บาท  เป็นเงิน 60,000 บาท ราย
ละเอียดดังนี
        - ระบบ VHF / FM
            1) ขนาดก้าลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครือง แท่นชาร์ท
 แบตเตอรี 1 ก้อนเสายาง เหล็กพับ
            2) ขนาดก้าลังส่ง 10 และ 40 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครือง เพา
เวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน
            3) ขนาดก้าลังส่ง 25 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัว
เครือง ไมโครโฟน เสาอากาศอุปกรณ์ติดตั งครบชุด หนังสือคู่มือ
    จัดซือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2558 ปรากฎตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 5 แนวทาง
การพัฒนาที  5.5 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือ
เครืองใช้ในการปฏิบัติงาน หน้า 140  ข้อ 5
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ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ จํานวน 1 ชุด จํานวน 11,500 บาท
    - เพือเป็นค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิงชนิดยาง
สังเคราะห์ ขนาด 1.5 นิว ยาว 20 เมตร  จํานวน 1 ชุด ราคา 11,500 บา
ท  เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีข้อกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความ
จําเป็นต้องจัดซือเพือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิง
ขึน ตามราคาท้องถิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 ปปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 5 แนวทางการพัฒนา
ที  5.5 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ในการ
ปฏิบัติงาน หน้า 141  ข้อ 10
ค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด จํานวน 22,900 บาท
    - เพือเป็นค่าจัดซือหัวฉีดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1
 ชุด ราคา 22,900 บาท รายละเอียดดังนี
        - หัวฉีดสามารถปรับนําได้ 3 ระดับ  ลําตรง /กิงลําฝอย /ม่านนํา
        - มีคันโยกเปิด - ปิดนํา (แบบบอลวาล์ว) ได
        -  สามารถปรับปริมาณนําได้ 4 ระดับ 30 - 60 - 95 - 125
 แกลลอน/ นาที
        - ได้มาตรฐาน NEPA 1964 Standard
    เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีข้อกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความ
จําเป็นต้องจัดซือเพือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิง
ขึน ตามราคาท้องถิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 ปปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 5 แนวทางการพัฒนาที  5.5
 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ในการปฏิบัติ
งาน หน้า 141   ข้อ 10

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,026,320 บาท
งบบุคลากร รวม 1,939,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,939,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,440,180 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้แก่
พนักงานเทศบาลกองการศึกษาเช่น ผู้อํานวยการกองการศึกษา โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ 6 เดือน  และเงินเดือนสําหรับนักวิชาการศึกษาปฏิบัติ
การ , ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ,ครู ค.ศ.1  ตามตําแหน่งอัตราที ก.ท
.กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 21,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง ผู้
อํานวยการกองการศึกษา  (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท   ตามตําแหน่งอัตราที ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ 6 เดือน 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 442,440 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  แยกเป็น
        - ค่าตอบแทนตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  เป็นเงิน 187,200
 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 
        - ค่าตอบแทนตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก จํานวน 147,240 บาท แยกเป็น
            - ค่าตอบแทน 12,270 บาท/เดือน (กรมฯจัดสรรให้ 9,400
 บาท/เดือน , เทศบาลฯสมทบให้ 2,870 บาท/เดือน) สําหรับบุคลากรถ่าย
โอน (ศพด.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.4/ว276 ลงวัน
ที 21 มกราคม 2554 ตามตําแหน่งอัตราที ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ 12 เดือน 
        - ค่าตอบแทนตําแหน่งปฏิบัติหน้าทีดูแลเด็กเล็ก 108,000
 บาท/เดือน ตามตําแหน่งอัตราที ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12
 เดือน 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง แยกเป็น
        - ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก จํานวน 24,000 บาท  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0893.4/ว276 ลงวันที 21 มกราคม 2554 ตาม
ตําแหน่งอัตราที ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน  
       ตําแหน่งปฏิบัติหน้าทีผู้ดูแลเด็กเล็ก จํานวน 12,000 บาท โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน  

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เจ้าหน้าที เช่น ค่าอาหารทําการนอกเวลาให้แก่ผู้ทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.4/ว 1562  ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างทีมีสิทธิเบิกตามระเบียบราชการ

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ครูเทศบาลและพนักงานจ้าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
    -เพือเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ เครืองเล่นสนาม อาคารศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ และทรัพย์สินทีอยู่ในความรับผิดชอบ

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ไม้บรรทัด เครืองกระดาษ ฯลฯ โดยปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2 /ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล เมาส์ คีย์บอร์ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 1,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีแบบมีพนักพิง จํานวน 1 ชุด จํานวน 1,700 บาท
    - เพือเป็นค่าจัดซือเก้าอีแบบมีพนักงานพิง  มีล้อเลือน ปรับเอน
ได้ ขนาด 50x43x91 ซม. ครุภัณฑ์รายการนีเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฎอยู่
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ( พ.ศ. 2558 ) ดัง
นันเพือให้เหมาะสมกับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการอย่างแท้จริงจึงจําเป็นต้องจัดซือตามราคาท้องถิน ปราก
ฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที 5 แนวทางการพัฒนาที  5.5 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนา
เครืองมือเครืองใช้ในการปฏิบัติงาน หน้า  143  ข้อ 18

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,208,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,722,900 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,016,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบียนต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา  ค่าติดตังประปา ค่า
ติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการรวมถึง
ค่าจ้างเหมาอืนๆ ฯลฯ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 031.4/ว1452 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2541 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 936,600 บาท
    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 936,600
 บาท  ดังนี
    (1) ค่าอาหารกลางวันเด็ก จํานวน 696,900 บาท 
            - เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดป่าเลไลย์ 
     ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที  3  แนวทางการพัฒนาที  3.1 แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริม
การศึกษา  หน้า 98  ข้อ 1
    (2) ค่าพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จํานวน 239,700 บาท 
            - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน สือการเรียน
การสอน วัสดุครภัณฑ์สําหรับการดําเนินกิจกรรม การอบรม/ศึกษาดูงาน
ของเด็กการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดป่าเลไลย์ 
    ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที  3  แนวทางการพัฒนาที  3.1 แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริม
การศึกษา  หน้า 100  ข้อ 9

ค่าวัสดุ รวม 586,300 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ไม้บรรทัด เครืองกระดาษ ฯลฯ โดยปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2 /ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด นํายาล้าง
จาน นํายาทําความสะอาด หม้อ กระทะ ถ้วย จาน ช้อน ส้อม ถังแก๊ส นําจืด
ทีซือจากเอกชน ฯลฯ โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 541,300 บาท
    -เพือเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่
        1.ค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)สําหรับศูนยืพัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเล
ไลย์ รวมเป็นเงิน 242,300 บาท
        2. ค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)สําหรับเด็กระดับอนุบาล - ประถม
ศึกษาปีที 6 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ จํานวน 299,000 บาท
    ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที  3  แนวทางการพัฒนาที  3.1 แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริม
การศึกษา  หน้า 98 ข้อ 2

ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 90,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเลไลย์หรือ
กิจการต่างๆ ของเทศบาลตําบลสามแวง โดยปฏิบัติตามหนังสือสังการ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

    - เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดป่าเลไลย์
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ค่า
เช่าซือและพืนทีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือค่าสือสารอืนๆ รวมถึงค่า
ใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการดัง
กล่าว
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งบลงทุน รวม 485,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิว จํานวน 1 เครือง จํานวน 17,000 บาท
    -เพือเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิว สําหรับ
ใช้เป็นสือการเรียนการสอนสําหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 1
 เครือง ราคา 17,000 บาท  รายละเอียดดังนี
        - ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ 1,920x1,080
 พิกเซล 
        - ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา 40 นิว
        - แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight
        - มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง
        - มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 สัญญาณ รองรับไฟล์
ภาพ เพลง และภาพยนต์
         - สามารถรองรับการส่งสัญญาณเสียงออกแบบดิจิตอล ผ่านช่อง
ต่อ Optical Output
        - ช่องการเชือมต่อแบบ AV,DVD Component
        - มีช่องต่อ Digital tuner (DVB-T2)
    
    จัดซือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2558 ปรากฎตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางการพัฒนา
ที  5.5 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ในการ
ปฏิบัติงาน หน้า  143  ข้อ 19

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 468,400 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเลไลย์ จํานวน 147,400 บาท
    - เพือเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเล
ไลย์ จํานวนเงิน 147,400 บาท รายละเอียดดังนี
        1. ค่าติดตังประตูม้วนเหล็ก ขนาด 1.70 x 2.06 เมตร จํานวน 2
 ชุด ๆละ 7,000 บาท รวมเป็นเงิน 14,000 บาท
        2. ค่าติดตังเหล็กดัดหน้าต่างขนาด 2.80 x 1.20 เมตร จํานวน 10
 ช่อง ๆละ 6,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท
        3. ค่าติดตังเหล็กดัดหน้าต่างขนาด 1.60 x 1.20 เมตร จํานวน 1
 ช่อง จํานวน 3,400 บาท 
        4. ค่าปูพืนกระเบืองขนาดพืนที 43 ตารางเมตร จํานวน 70,000
 บาท 
     ตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาลตําบลสามแวง
กําหนด  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที 3 แนวทางการพัฒนาที  3.1  การส่งเสริมการ
ศึกษา หน้า 103 ข้อ 19

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเลไลย์ จํานวน 50,000 บาท
    - เพือเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่า
เลไลย์ งบประมาณ 50,000 บาท ตามแบบแปลนและประมาณราคาของ
เทศบาลตําบลสามแวงกําหนด  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 6 แนวทางการพัฒนา
ที 6.3  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาภูมิทัศน์ของ
บ้านเมือง หน้า 149 ข้อ 2
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเล
ไลย์

จํานวน 271,000 บาท

    - เพือเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเลไลย์ ขนาด
กว้าง  6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ราย
ละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตําบลสามแวง
กําหนด  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที 1 แนวทางการพัฒนาที 1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา
ถนน สะพาน ท่อระบายนํา ฯลฯ หน้า 67  ข้อ 149

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 50,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการระบบการแพทย์ฉุก
เฉิน เช่น การฝึกอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพให้แก่เจ้าหน้าทีทีปฏิบััติ
งาน , จัดหาวัสดุอุปกรณ์สําหรับหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 3 แนว
ทางการพัฒนา 3.3  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย หน้า 111 ข้อ 9 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 645,700 บาท
งบบุคลากร รวม 537,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 537,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 493,080 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้แก่
พนักงานเทศบาลกองสวัสดิการสังคม ได้แก ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม  , เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ตามตําแหน่งและอัตราที ก
.ท.กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 2,220 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานเทศบาล ตาม
มติ ครม. ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จํานวน 2,220 บาท ตาม
ตําแหน่งและอัตราที ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาลตําแหน่งผู้
อํานวยการกองสวัสดิการสังคม อัตราเดือนละ 3,500 บาท ตามตําแหน่ง
และอัตราที ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เจ้าหน้าที เช่น ค่าอาหารทําการนอกเวลาให้แก่ผู้ทีได้รับคําสังให้มาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.4/ว 1562  ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550
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เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ทีมีสิทธิเบิกตามระเบียบราชการ

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการหรือ
อบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ รถ
มอเตอร์ไซด์ เครืองพิมพ์ดีด เครืองถ่ายเอกสาร เครืองคอมพิวเตอร์ เครือง
ปรับอากาศ เครืองขยายเสียง ทีดิน สิงก่อสร้างและทรัพย์สินอืนๆ รวมทัง
เครืองใช้สํานักงานต่างๆ 

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษการ์ด ตรายางต่างๆ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ แปรง สี ไม้อัดเขียนป้าย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ซี
ดี แป้นคีย์บอร์ด เมาส์  หมึก ฯลฯ

งบลงทุน รวม 8,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน+เก้าอี ระดับ 3 - 6  จํานวน 1 ชุด จํานวน 6,700 บาท
    -เพือเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน+เก้าอี ระดับ 3 - 6 รายละเอียดดังนี
        -โต๊ะทํางานระดับ 3 - 6 ขนาด 150x80x75 ซม. 
        - เก้าอีแบบมีพนักพิง ปรับเอนได้ มีล้อเลือน ขาเหล็กชุบโครเมี
ยม ขนาด 62x70x105 ซม.
    ครุภัณฑ์รายการนีเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฎอยู่ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ( พ.ศ. 2558 ) ดังนันเพือให้เหมาะสมกับ
การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างแท้
จริงจึงจําเป็นต้องจัดซือตามราคาท้องถิน ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ
.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 5  แนวทางการพัฒนาที 5.5
 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ในการปฏิบัติ
งาน  หน้า 143 ข้อ 20
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จัดซือเก้าอีแบบมีพนักพิง จํานวน 1 ชุด จํานวน 1,700 บาท
    -เพือเป็นค่าจัดซือเก้าอีแบบมีพนักงานพิง  มีล้อเลือน ปรับเอน
ได้ ขนาด 50x43x91 ซม. ครุภัณฑ์รายการนีเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ปรากฎอยู่
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ ( พ.ศ. 2558 ) ดัง
นันเพือให้เหมาะสมกับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการอย่างแท้จริงจึงจําเป็นต้องจัดซือตามราคาท้องถิน ปราก
ฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที 5 แนวทางการพัฒนาที 5.5 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนา
เครืองมือเครืองใช้ในการปฏิบัติงาน  หน้า 143 ข้อ 20

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้
ด้อยโอกาส

จํานวน 30,000 บาท

    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดําเนินการโครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสภายในตําบลสาม
แวง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1672 ลงวันที 27 มิถุนายน 2557 ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 3  แนวทางการพัฒนา
ที 3.2  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมด้านสวัสดิการ
สังคม  หน้า 105 ข้อ 3

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี จํานวน 300,000 บาท
    - เพือเป็นค่าก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงทีอยู่อาศัยให้กับประชาชน ผู้
ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ยากจน ในเขตพืนทีตําบลสามแวง ตาม
โครงการ "โครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์
ราชัน ราชินี" รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของเทศบาล
ตําบลสามแวงกําหนด  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด ที มท 0891.4/ว4283 ลงวันที 29 กรกฎาคม  2559  ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที  3  แนวทางการพัฒนา 3.2 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมด้าน
สวัสดิการสังคม หน้า 108  ข้อ  11

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ ดังนี
         1. อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ จํานวน 20,000 บาท 
              -เพือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหารายได้เพือจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ 2560 ปรากฎตามแผน
พัฒนาสามปี(2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 3  แนวทางการ
พัฒนาที 3.2 แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมด้านสวัสดิการ
สังคม  หน้า  106 ข้อ 6

วันทีพิมพ์ : 14/9/2559  11:12:08 หน้า : 23/40



แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,682,360 บาท
งบบุคลากร รวม 1,079,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,079,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 759,360 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้แก่
พนักงานเทศบาลกองช่าง เช่น ผู้อํานวยการกองช่าง , นายช่างโยธา ,เจ้า
พนักงานประปาชํานาญงาน  ตามตําแหน่งอัตราที ก.ท.กําหนด โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่งผู้
อํานวยการกองช่าง อัตราเดือนละ 3,500 บาท  ตามตําแหน่งอัตราที ก.ท
.กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 241,800 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รายละเอียดดังนี
        1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ เช่น ผช.นาย
ช่างโยธา จํานวนเงิน 133,800 บาท  
        2. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป เช่น พนักงานผลิตนํา
ประปา จํานวนเงิน 108,000 บาท 
 ตามตําแหน่งอัตราที ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง ตามมติ ค
รม. รายละเอียดดังนี
        1.เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตาม
มติ ครม.ได้แก่ ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 24,000 บาท 
        2.เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างทัวไป ตามมติ ค
รม. ได้แก่ ตําแหน่งพนักงานผลิตนําประปา จํานวน 12,000 บาท
 ตามตําแหน่งอัตราที ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 567,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2560 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
    -เพือเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ และ
ไม่มีเคหะสถานเป็นของตนเอง 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วย
เหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
  -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบียนต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา  ค่าติดตังประปา ค่า
ติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการรวมถึง
ค่าจ้างเหมาอืนๆ ฯลฯ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 031.4/ว1452 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2541 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
รประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
หรือผู้ทีเทศบาลมีคําสังให้ไปปฏิบัติงานราชการและกําหนดให้เบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 375,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ไม้บรรทัด เครืองกระดาษ ฯลฯ โดยปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2 /ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
    -เพือเป็นค่าจัดซือ ตะปู ค้อน คืม จอบ เสียม นํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ท่อนําและอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2 /ว
1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง เช่น ไขควง ประแจ  แม่แรง กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ ยาง
รถยนต์ นํามันเบรก เบาะรถยนต์ ชุดเกียร์รถยนต์ เป็นต้น โดยปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2 /ว
1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนยานพาหนะทีใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ เช่น นํามันดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ โดยปฏิบัติหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง กล่องหรือระวิง
ใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เลนส์ซูม สี กระดาษโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฯลฯ
 โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง โดย
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2 /ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 36,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,200 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว จํานวน 7,000 บาท
    -เพือเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 14
 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ จํานวน1 ตัว  จํานวนเงิน 7,000 บาท  มีราย
ละเอียดดังนี
         1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
         2) ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์
ภาพ (Image Sensor)
         3) มีระบบแฟลชในตัว
         4) สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็ม
หรือเมือต้องการเปลียน
         5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
         6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
      จัดซือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ  ประจําปี 2558
 ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที 5 แนวทางการพัฒนาที  5.5 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและ
พัฒนาเครืองมือเครืองใช้ในการปฏิบัติงาน หน้า 142 ข้อ 13
ค่าจัดซือเครืองอัดภาพ จํานวน 1 เครือง จํานวน 5,200 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองอัดภาพระบบดิจิตอล  จํานวน 1
 เครือง จํานวน 5,200 บาท รายละเอีดยดังนัน
        - หน้าจอ LCD ปรับได้ ขนาด 2.7 นิว
        - มีช่องเชือมต่อ USB เข้ากับกล้องดิจิตอล/คอมพิวเตอร์ ได้
        - มีการใช้งานแบตเตอรีเสริม
        - มีการเชือมต่อแบบ Wi-Fi
        - สามารถสังพิมพ์รูปภาพจากสมาร์ทโฟนได้แบบ Wi-Fi 
        - สามารถเลือกพิมพ์ภาพได้ทังแบบเคลือบมัน และรูปแบบอืนๆ
    เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีข้อกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความ
จําเป็นต้องจัดซือเพือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิง
ขึน ตามราคาท้องถิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 ปปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 5 แนวทางการพัฒนาที  5.5
 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ในการปฏิบัติ
งาน หน้า 142 ข้อ 13
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ครุภัณฑ์สํารวจ
ค่าจัดซิอกล้องระดับ  จํานวน 1 ชุด จํานวน 24,000 บาท
    -เพือเป็นค่าจัดซือกล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 24 เท่า จํานวน 1
 ชุด  จํานวนเงิน 24,000 บาท  มีรายละเอียดดังนี
        1. เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตัง
        2. กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตังตรงตามธรรมชาติ
        3. มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า
        4. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 30 มม.
        5. ขนาดความกว้างของภาพทีเห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อย
กว่า 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิบดา
        6. ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 1 เมตร
        7. ค่าตัวคูณคงที 100
        8. มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ COMPENSATOR ทีมีช่วงการทํางาน
ของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า + / - 12 ลิบดา
        9. ความละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กม. ไม่เกิน  + / -2 มม.
        10. ความไวของระดับนําฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิบดา ต่อ 2 มม
. หรือไวกว่า
        11. มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุกๆ 1 องศา
        12. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80 มม.
        13. อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา
        14. อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิบดา
        15. ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001 หรือ ISO 9002
อุปกรณ์ประกอบด้วย
        1. มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
        2. มีขาตังกล้องเลือนขึนลงได้ พร้อมลูกดิงและสาย 1 ชุด
        3. มีฝาครอบเลนส์
        4. มีชุดเครืองมือปรับแก้ประจํากล้อง
    หมายเหตุ : การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลขซึงมีค่ายิงน้อย
ยิงดี
    จัดซือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2558 ปรากฎตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 5 แนวทาง
การพัฒนาที  5.5 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือ
เครืองใช้ในการปฏิบัติงาน หน้า 142  ข้อ 14

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,359,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บเข้า
ปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบียนต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา  ค่าติดตังประปา ค่า
ติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการรวมถึง
ค่าจ้างเหมาอืนๆ ฯลฯ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 031.4/ว1452 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2541 

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฯลฯ โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2 /ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 3,532,600 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,532,600 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อนสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 3 บ้านใหม่ สายทางบ้าน
นางสมใจ เจริญรัมย์ - บ้านนายสิน จะเริกรัมย์

จํานวน 140,000 บาท

       - เพือดําเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลํ็ก หมู่ที 3
 บ้านใหม่  สายทางบ้านนางสมใจ  เจริญรัมย์ - บ้านนายสิน จะ
เริกรัมย์ จํานวนเงิน 140,000 บาท  
            - ผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 88 เมตร พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 264 ตารางเมตร  ท่อ
ระบายนํา ศก. 0.30 เมตร จํานวน 12 ท่อน ดินถมเสริมผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 132 ลบ.ม.  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ
เทศบาลตําบลสามแวงกําหนด ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -
 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 1 แนวทางการพัฒนาที 1.1 แนวทาง
การพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายนํา ฯลฯ
  หน้า 41 ข้อ 36
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลํ็ก หมู่ที 1 บ้านสามแวง  สายทาง
บ้านนางล็อค เสือชาติ - บ้านนางอํา เจียมรัมย์

จํานวน 27,000 บาท

    -เพือดําเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 บ้าน
สามแวง  สายทางบ้านนางล็อค เสือชาติ - บ้านนางอํา เจียมรัมย์ ผิว
จราจร คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 20 เมตร พืนที
ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการของเทศบาลตําบลสามแวงกําหนด ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการ
พัฒนาที  1.1 แแนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา
ถนน สะพาน ท่อระบายนํา ฯลฯ  หน้า 34  ข้อ  7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1 บ้านสามแวง สายทางบ้าน
นายดนัยศักดิ เสริมผล - บ้านนายวิโรจน์ รอบแคว้น

จํานวน 109,000 บาท

    - เพือดําเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลํ็ก หมู่ที 1
 บ้านสามแวง  สายทางบ้านนายดนัยศักดิ เสริมผล - บ้านนายวิโรจน์ รอบ
แคว้น จํานวนเงิน 109,000 บาท  
            -  ผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 74 เมตร พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 222 ตารางเมตร ดินถม
เสริมผิวจราจรไม่น้อยกว่า 32 ลบ.ม. ท่อระบายนํา ศก. 0.30
 เมตร จํานวน 4 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของ
เทศบาลตําบลสามแวงกําหนด ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -
 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 1 แนวทางการพัฒนาที 1.1 แนวทาง
การพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายนํา ฯลฯ
  หน้า  33 ข้อ 5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 2 บ้านใหม่ สายทางบ้าน
นางลําดวน เดชพระ - นานายนกแก้ว  เจริญรัมย์

จํานวน 289,000 บาท

    - เพือดําเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลํ็ก หมู่ที 2
 บ้านใหม่ สายทางบ้านนายลําดวน เดชพระ - นานายนกแก้ว เจริญ
รัมย์ จํานวนเงิน 289,000 บาท 
            -  ผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 150 เมตร พืนทีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตาราง
เมตร ท่อระบายนํา ศก. 0.40 เมตร จํานวน 12 ท่อน พร้อมบ่อพักจํานวน 
2 จุด  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตําบลสาม
แวงกําหนด ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562
) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 1 แนวทางการพัฒนาที 1.1 แนวทางการ
พัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายนํา ฯลฯ
   หน้า 37  ข้อ 22
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 บ้านใหม่ทักษิณ สายทาง
บ้านนางอําพร วิชัยเลิศ - บ้านนายโยน จะริบรัมย์

จํานวน 132,000 บาท

    - เพือดําเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลํ็ก หมู่ที 7
 บ้านใหม่ทักษิณ สายทางบ้านนางอําพร วิชัยเลิศ - บ้านนายโยน  จะริบ
รัมย์ จํานวนเงิน 132,000 บาท 
            -  ผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 92 เมตร พืนทีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตาราง
เมตร ท่อระบายนํา ศก. 0.30 เมตร จํานวน 9 ท่อน รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการของเทศบาลตําบลสามแวงกําหนด ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 1 แนว
ทางการพัฒนาที 1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา
ถนน สะพาน ท่อระบายนํา ฯลฯ หน้า 56 ข้อ 97
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 7 บ้านใหม่ทักษิณ สายทาง
บ้านนายเหลือง รอบแคว้น - บ้านนางเปล่ง จะเชิญรัมย์

จํานวน 89,000 บาท

    - เพือดําเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลํ็ก หมู่ที 7
 บ้านใหม่ทักษิณ สายทางบ้านนายเหลือง รอบแคว้น - บ้านนางเปล่ง จะ
เชิญรัมย์ จํานวนเงิน 89,000 บาท
            -  ผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 62 เมตร พืนทีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 186 ตาราง
เมตร ท่อระบายนํา ศก. 0.40 เมตร จํานวน 5 ท่อน รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการของเทศบาลตําบลสามแวงกําหนด ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 1 แนว
ทางการพัฒนาที 1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา
ถนน สะพาน ท่อระบายนํา ฯลฯ  หน้า 56 ข้อ 98 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 9 บ้านโคกกระเบา สายทาง
ถนนห้วยราช - สตึก - บ้านนางขัตติยา  เขียนนิลศิริ

จํานวน 111,000 บาท

       - เพือดําเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลํ็ก หมู่ที 9
 บ้านโคกกระเบา สายทางถนนห้วยราช - สตึก - บ้านนางขัตติยา เขียนนิล
ศิริ จํานวนเงิน 111,000  บาท
            -  ผิวจราจร คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 48 เมตร พืนทีผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 ตาราง
เมตร ท่อระบายนํา ศก. 0.30 เมตร จํานวน 6ท่อน รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการของเทศบาลตําบลสามแวงกําหนด  ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 1 แนว
ทางการพัฒนาที 1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา
ถนน สะพาน ท่อระบายนํา ฯลฯ   หน้า  63 ข้อ 133
โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที 1 บ้านสามแวง สายทางบ้านนายรอบ แจะ
รัมย์ - บ้านนายสมาน สอนประโคน

จํานวน 15,000 บาท

    - เพือดําเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน หมู่ที 1 บ้านสามแวง  สาย
ทางบ้านนายรอบ แจะรัมย์ - บ้านนายสมาน สอน
ประโคน  จํานวน 15,000 บาท
            -  ผิวจราจรดินถม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร สูงเฉลีย  0.50
 เมตร  ยาว 70 เมตร ปริมาณดินถมผิวจราจรไม่น้อยกว่า 122.50 ลบ.ม
. ท่อระบายนํา ศก. 0.60 เมตร จํานวน 4 ท่อน  รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการของเทศบาลตําบลสามแวงกําหนด ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 1 แนว
ทางการพัฒนาที 1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา
ถนน สะพาน ท่อระบายนํา ฯลฯ  หน้า 34 ข้อ 9
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โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที 3 บ้านใหม่ สายทางหนองบอน - นานางสุ
มิตร อะโรคา

จํานวน 302,000 บาท

    - เพือดําเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดิน หมู่ที 3 บ้านใหม่  สายทาง
หนองบอน - นานางสุมิตร อะโรคา  จํานวนเงิน 302,000 บาท  
            -  ผิวจราจรดินถมขนาดกว้าง 4.00 เมตร สูงเฉลีย  0.80
 เมตร ยาว 840 เมตร ปริมาณดินถมผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,225.60
 ลบ.ม.  ท่อระบายนํา ศก. 0.40 เมตร จํานวน 20 ท่อน รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตําบลสามแวงกําหนด ปราก
ฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 1
 แนวทางการพัฒนาที 1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุง
รักษาถนน สะพาน ท่อระบายนํา ฯลฯ   หน้า 41 ข้อ 38
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 8 บ้านเพชรน้อย สายทางนานายพรเทพ 
 เจริญรัมย์ - หนองกระหาด

จํานวน 83,600 บาท

       - เพือเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 8 บ้านเพชร
น้อย สายทางนานายพรเทพ เจริญรัมย์ - หนองกระหาด จํานวน
เงิน  83,600 บาท 
            -  ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร ยาว 570
 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 171 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
และประมาณการของเทศบาลตําบลสามแวงกําหนด ปรากฎตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนา
ที  1.1 แแนวทางการพัฒนาที 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา
ถนน สะพาน ท่อระบายนํา ฯลฯ  หน้า 61 ข้อ 122
โครงการก่อสร้างท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก หมู่ที 4 บ้านสะแกสามัคคี สาย
ทางศาลากลางหมู่บ้าน - บ้านนางพรพรรณ ชัยพิริยะศักดิ

จํานวน 540,000 บาท

    - เพือเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก หมู่ที 4 บ้าน
สะแกสามัคคี สายทางศาลากลางหมู่บ้าน - บ้านนางพรพรรณ ชัยพิริยะ
ศักดิ วางท่อระบายนําคอนกรีรต ศก.0.60 เมตร ยาว 314 เมตร พร้อม
บ่อพัก 37 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตํา
บสามแวงกําหนด ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 1 แนวทางการพัฒนา
ที 1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ท่อ
ระบายนํา ฯลฯ  หน้า 47 ข้อ 60
โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายนํา หมู่ที 5 บ้านใหม่ สายทางสถานธรรม - 
ถนนห้วยราช - สตึก

จํานวน 175,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างฝาปิดรางระบายนํา หมู่ที 5 บ้าน
ใหม่ สายทางสถานธรรม - ถนนห้วยราช - สตึก ฝาเหล็กตระแกรงปิดราง
ระบายนํา กว้าง 0.40 ม. ยาว 148 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการของเทศบาลตําบลสามแวงกําหนด ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนา
ที  1.1 แแนวทางการพัฒนาที 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา
ถนน สะพาน ท่อระบายนํา ฯลฯ  หน้า 67 ข้อ 151
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โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตแบบฝาปิด หมู่ที 5 บ้านใหม่ สายทาง
บ้านนายประสิทธิ จะริรัมย์ - ถนนห้วยราช -สตึก

จํานวน 540,000 บาท

    - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตแบบฝาปิด หมู่
ที 5 บ้านใหม่ สายทางบ้านนายประสิทธิ จะริรัมย์ - ถนนห้วยราช -ส
ตึก  จํานวนเงิน 540,000 บาท 
        -  ก่อสร้างรางระบายนํา กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.50 เมตร  หนา 0.12
 เมตร ยาว 210 เมตร ท่อระบายนํา ศก. 0.40 เมตร จํานวน 5
 ท่อน พร้อมบ่อพักจํานวน 2 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ
การของเทศบาลตําบลสามแวงกําหนด ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 1 แนวทางการพัฒนาที 1.1
 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ท่อ
ระบายนํา ฯลฯ  หน้า 49 ข้อ 69
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตแบบฝาปิด หมู่ที 6 บ้านโคกเจริญ 
สายทางบ้านนายธนพล พรมงาม - ศาลากลางหมู่บ้าน

จํานวน 234,000 บาท

    - เพือเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก โครงการก่อสร้างรางระบาย
นําคอนกรีตแบบฝาปิด หมู่ที 6 บ้านโคกเจริญ สายทางบ้านนายธนพล
 พรมงาม - ศาลากลางหมู่บ้าน จํานวนเงิน 234,000 บาท
            - ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนาเฉลีย 0.12
 เมตร ยาว 79  เมตร ท่อระบายนําขนาด ศก. 0.40 เมตร จํานวน 15
 ท่อน พร้อมบ่อพักจํานวน 5 จุด  รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ
การของเทศบาลตําบลสามแวงกําหนด ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 1 แนวทางการพัฒนาที 1.1
 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ท่อ
ระบายนํา ฯลฯ หน้า 55 ข้อ 92
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตแบบฝาปิด หมู่ที 9 บ้านโคกกระเบา 
สายทางสวนนางสํารวน จะเรรัมย์ - บ้านนายศรี นิพรรัมย์

จํานวน 103,000 บาท

    - เพือเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตแบบฝาปิด หมู่ที 9
 บ้านโคกกระเบา สายทางสวนนางสํารวน จะเรรัมย์ - บ้านนายศรี นิพร
รัมย์ จํานวนเงิน 103,000 บาท 
            - ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.12
 เมตร ยาว 57 เมตร ท่อระบายนํา ศก.0.30 เมตร จํานวน 4 ท่อน พร้อม
บ่อพัก รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตําบลสาม
แวงกําหนด ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562
) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 1 แนวทางการพัฒนาที 1.1 แนวทางการ
พัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายนํา ฯลฯ
  หน้า 65   ข้อ  141
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที 4 บ้านสะแกสามัคคี  สาย
ทางหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเลไลย์

จํานวน 343,000 บาท

    - เพือเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่
ที 4 บ้านสะแกสามัคคี สายทางหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเล
ไลย์ จํานวนเงิน 343,000 บาท
            -  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 175
 เมตร พืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนและประมาณการตามทีเทศบาลตําบลสามแวงกําหนด  ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 1 แนว
ทางการพัฒนาที 1.1 แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา
ถนน สะพาน ท่อระบายนํา ฯลฯ  หน้า 44 ข้อ 48

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้างให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ เช่น ปรับปรุงระบบระบายนํา ถนนอาคาร
ต่างๆ สะพาน แหล่งนํา ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 627,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 627,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 627,000 บาท
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
บุรีรัมย์ เพือขยายเขตไฟฟ้าแรงตําภายในหมู่บ้าน หมู่ที 1 - 9 ตําบลสาม
แวง  รายละเอียดดังนี
        1. บ้านใหม่ หมู่ที 2 จํานวน 7 ต้นๆละ 11,000 บาท เป็น
เงิน 77,000 บาท 
        2. บ้านใหม่ หมู่ที 3 จํานวน 13 ต้นๆละ 11,000 บาท  เป็น
เงิน 143,000 บาท
        3. บ้านสะแกสามัคคี หมู่ที 4 จํานวน 15 ต้นๆละ 11,000 บาท เป็น
เงิน 165,000 บาท
        4. บ้านใหม่ หมู่ที 5 จํานวน 6 ต้นๆละ 11,000 บาท เป็น
เงิน 66,000 บาท  
        5. บ้านโคกเจริญ หมู่ที 6 จํานวน 1 ต้นๆละ 11,000 บาท เป็น
เงิน 11,000 บาท
        6. บ้านใหม่ทักษิณ หมู่ที 7 จํานวน 8 ต้นๆละ 11,000 บาท เป็น
เงิน 88,000 บาท 
        7. บ้านเพชรน้อย หมู่ที 8 จํานวน 5 ต้นๆละ 11,000 บาท เป็น
เงิน 55,000 บาท
        8. บ้านโคกกระเบา หมู่ที 9 จํานวน 2 ต้น ๆละ 11,000 บาท เป็น
เงิน 22,000 บาท
    รวมเป็นเงินทังสิน  627,000 บาท 
    ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที 1 แนวทางการพัฒนาที 1.2 แนวทางการพัฒนาติดตังโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า หน้า  68 - 74  ข้อ  1 - 33
        

งานสวนสาธารณะ รวม 192,000 บาท
งบลงทุน รวม 192,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 192,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทัศนียภาพหนองโคกเหล็ก หมู่ที 1 บ้านสามแวง จํานวน 192,000 บาท
    - เพือเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ทัศนียภาพนองโคกเหล็ก หมู่ที 1
 บ้านสามแวง เพือเป็นแหล่งท่องเทียวและสถานทีพักผ่อนหย่อนใจ 
        - ก่อสร้างทางเดินคอนกรีต กว้าง 2.00 เมตร ยาว 330
  เมตร หนา 0.10 เมตร พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของเทศบาลตําบลสามแวง
กําหนด ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที 2  แนวทางการพัฒนาที 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่อง
เทียว  หน้า  87  ข้อ 1
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 224,000 บาท
งบลงทุน รวม 224,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 224,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือเครืองรับวิทยุชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM จํานวน 4 ชุด จํานวน 224,000 บาท
    - เพือเป็นค่าจัดซือเครืองรับวิทยุชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM 
จํานวน 4 ชุดๆละ 56,000 บาท เพือติดตังหมู่ที 2,5,7,9 รายละเอียดดัง
นี 
ชุดเครืองรับวิทยุชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM จํานวน 4 ชุด ประกอบด้วย
     2.1  เครืองรับสัญญาณวิทยุ
     2.2  ลําโพงฮอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 60 w ขนาด  15 นิว 2
 ลําโพง พร้อมสายลําโพงและอุปกรณ์ประกอบ
     2.3  เสาอากาศสําหรับภาครับ 2F พร้อมสาย
     2.4  วัสดุรองรับเครืองรับสัญญาณพร้อมอุปกรณ์จับยึด
     2.5 กล่องใส่อุปกรณ์ ,สายไฟ และอุปกรณ์ติดตัง
    ซึงเป็นราคาทีไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ปี  2558  จึงขออนุมัติ
จัดซือตามราคาท้องถินหรือตามราคาหน่วยงานอืนทีมีการจัดซือก่อนหรือ
ราคาหน่วยงานราชการข้างเคียงรายละเอียดตามแบบและประมาณการ
ของเทศบาลกําหนด  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที  5 แนวทางการพัฒนาที 5.5 แนวทางการ
พัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ในการปฏิบัติ
งาน หน้า 140  ข้อ 5

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 290,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 290,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศ
สัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตังครรภ์ในวัยรุ่น

จํานวน 25,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตังครรภ์ในวัยรุ่น โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559  ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
.2560 -  2562)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที  3  แนวทางการ
พัฒนา 3.2 แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมด้านสวัสดิการ
สังคม หน้า 107  ข้อ 10
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
    -เพือเป็นค่าใข้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทังในระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
.2560 -  2562)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที  2  แนวทางการพัฒนา
ที 2.3  แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้มีศักยภาพตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หน้า 93  ข้อ  3
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 60,000 บาท
    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เช่น การดําเนินการจัดการอบรม ส่งเสริมให้ความรู้แก่
เยาวชน ประชาชนในพืนที หรือการสนับสนุนหน่วยงานทีดําเนินการ
ป้องกันยาเสพติด กิจกรรมบําบัด ฟืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด  ตามนโยบาย
ของรัฐบาบหรือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยปฏิบัติตาม
หนังสือสังการ รากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
.2560 -  2562)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที  4 แนวทางการ
พัฒนา 4.1 แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  หน้า 121 ข้อ 4
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชนและผู้นําองค์กรต่างๆ จํานวน 100,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม สัมมนา และหรือ
ทัศนศึกษาดูงานเพือให้ความรู้และพัฒนาศัยภาพให้แก่ผู้นําหมู่บ้าน
ชุมชน คณะกรรมการหมุ่บ้าน คณะกรรมการประชาคมหมู่บ้าน กลุ่มสตรี
และกลุ่มองค์กรต่างๆ ทีเกียวข้อง ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 -2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 4 แนวทางการพัฒนา 4.1 แนว
ทางการพัฒนา  การส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หน้า 121 ข้อ 6
ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบทบาทสตรีตําบลสามแวง จํานวน 25,000 บาท
    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพัฒนาบทบาทสตรีตําบล
สามแวง การฝึกอบรมให้แก่กลุ่มสตรี การสร้างศักยภาพให้แก่สตรีตําบล
สามแวง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559  ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ.2560 -  2562)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที  3  แนวทางการ
พัฒนา 3.2  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมด้านสวัสดิการ
สังคม หน้า  107-108 ข้อ 10
โครงการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 50,000 บาท
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพส่งเสริมทักษะด้านอาชีพให้
แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนในตําบลสามแวง ปรากฎในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 3 แนวทางการพัฒนา
ที 3.2   แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมด้านสวัสดิการ
สังคม  หน้า 105 ข้อ 3

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประจําปีตําบลสามแวง จํานวน 200,000 บาท
    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประจําปีของตําบลสามแวงและ
กีฬาอืนๆ เช่น สามแวงคัพ ฟุตซอลลีกในระดับต่างๆ ค่าวัสดุทําสนาม ค่า
ใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าบํารุงสนามกีฬาโรงเรียนและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 -2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 3 แนวทางการพัฒนา 3.4  แนว
ทางการพัมนา การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ หน้า  113  ข้อ 3
ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 20,000 บาท
    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ทุกระดับ เช่น ค่าอาหาร เครืองดืมเก็บตัวฝึกซ้อม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที 3 แนวทางการพัฒนา 3.4 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ หน้า  114  ข้อ  4
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ จํานวน 280,000 บาท
    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีต่างๆ เช่น งานประเพณีลอยกระทง งานวันผู้สูงอายุ งานแห่
เทียนพรรษาและงานประเพณีท้องถินอืนๆ ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี(พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 3 แนวทางการ
พัฒนา 3.6  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้อง
ถิน หน้าที 116  ข้อ 1   

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
    อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ 
        -เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทีทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ขอ
รับการอุดหนุน ดังนี
            - โครงการจัดงานประเพณีขึนเขาพนมรุ้ง จํานวน 20,000 บาท
    ตามหนังสือด่วนทีสุด ที บร 0023.28/108  ลงวันที 21
 มิถุนายน  2559 ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560 - 2562
) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.1 แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียว หน้าที 88  ข้อ 4  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 111,000 บาท
งบลงทุน รวม 111,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 111,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลสามแวง จํานวน 111,000 บาท
    - เพือเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสํานักงานเทศบาลตําบล
สามแวง จํานวนเงิน 111,000 บาท ดังนี
        - งานดินถมขนาด  200.00 ลบ.ม.
        - งานคอนกรีต ขนาด 2.00x6.50x0.10 เมตร 
        - งานต่อเติมอาคาร ขนาด 52.00 ตร.ม.
        - งานรัวขนาดพืนที 8 ตร.ม.  
        - ติดตังป้ายประชาสัมพันธ์  2 ด้าน
        รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาตามเทศบาลตําบลสาม
แวงกําหนด  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562
) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 6 แนวทางการพัฒนาที 6.3  แนวทางการ
พัฒนา  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาภูมิทัศน์ของบ้าน
เมือง หน้า 149 ข้อ 2

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (สถานีสูบ
นําด้วยไฟฟ้าฯ) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย
และอืนๆ ทีเกียวเนืองกับวัสดุการเกษตร 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 55,000 บาท

    -เพือเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้าเพือการเกษตร
งบลงทุน รวม 25,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือเครืองพ่นยา จํานวน 1 เครือง จํานวน 25,000 บาท
    -เพือเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นยาจํานวน 1 เครือง ราคา 25,000
 บาท รายละเอียดดังนี
        - เป็นเครืองพ่นยาแบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง 
        - ขนาดกําลังเครืองยนต์ไม่ตํากว่า 3.5 แรงม้า
        - ความเร็วลมไม่ตํากว่า 90 เมตร/วินาที
        - ความจุถังนํายาไม่ตํากว่า 13 ลิตร 
    เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีข้อกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมีความ
จําเป็นต้องจัดซือเพือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพยิง
ขึน ตามราคาท้องถิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 ปปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 5 แนวทางการพัฒนาที  5.5
 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ในการปฏิบัติ
งาน หน้า 140  ข้อ  4

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ"รักป่า รักนํา รักษาแผ่นดิน" จํานวน 100,000 บาท
    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ "รักนํา รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน" เพือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินิ
นาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ  84 พรรษา ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรนําและป่า โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.2/ว1060 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2559  ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 2 แนวทางการพัฒนาที 2.2 ส่ง
เสริมและพัฒนาการเกษตร  หน้า 90 ข้อ 7
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริ

จํานวน 30,000 บาท

    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0891.4/ว164 ลงวันที 26 มกราคม 2558 ปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 2 แนวทางการ
พัฒนาที 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  หน้า 90 ข้อ 7
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 30,000 บาท
    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
ตามโครงการอันเนืองมาจากพระดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0801.2/ว1060 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2559  ปรากฎในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 2 แนวทางการพัฒนา
ที 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  หน้า 90 ข้อ 7

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,195,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 645,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบียนต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา  ค่าติดตังประปา ค่า
ติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการรวมถึง
ค่าจ้างเหมาอืนๆ ฯลฯ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 031.4/ว1452 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2541 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ทีเย็บ
กระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ไม้บรรทัด เครืองกระดาษ ฯลฯ โดยปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2 /ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ไม่โครโฟน ฯลฯ โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2 /ว1248 ลงวัน
ที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
    -เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างสําหรับใช้ในงานกิจการ
ประปา ทราย สี ปูนซีเมนต์ ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อนํา
บาดาล  โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 250,000 บาท
    -เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เคมีภัณฑ์ สาร
ส้ม คลอรีน และอืนๆทีเกียวเนืองกับการดําเนินการในกิจการประปา ฯลฯ
 โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
    -เพือเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง กล่องหรือระวิง
ใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เลนส์ซูม สี กระดาษโปสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฯลฯ
 โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง โดย
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2 /ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
    -เพือเป็นค่าวัสดุอืน เช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า หัววาล์วเปิด -ปิดแก๊ส ฯลฯ
 โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0808.2 /ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับโรงประปา
งบลงทุน รวม 550,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือเครืองสูบนํา (แบบหอยโข่ง) จํานวน 1 เครือง จํานวน 15,000 บาท
    -เพือเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนํา(แบบหอยโข่ง) เพือใช้ในกิจการ
ประปา จํานวน 1 เครือง รายละเอียดดังนี
        - เครืองยนต์เบนซิน สูบน้าได้ 1,100 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า
        - เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ใช้เครืองยนต์เบนซินขนาดไม่น้อย
กว่า5 แรงม้า
        - ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ ว (75 มิลลิเมตร)
         - สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีก้าหนด
         - ส่งนําได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
         - อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของเครืองยนต์ต้องมีครบ
ชุด พร้อมทีจะใช้งานได้
    จัดซือตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2558  ปรากฎตามแผนพัฒนา(พ
.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 5  แนวทางการพัฒนาที  5.5
 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนาเครืองมือเครืองใช้ในการปฏิบัติ
งาน   หน้า 143  ข้ัอ 17
ค่าจัดซือปัมสูบจ่ายคลอรีน จํานวน 2 เครือง จํานวน 16,000 บาท
    - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปัมสูบจ่ายคลอรีนในระบบผลิตนํา
ประปา จํานวน 2 เครืองๆละ 8,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดัง
นี    
        - เป็นปัมสูบจ่ายนํายาเคมีขับเคลือนด้วยมอเตอร์
        - มีแรงดันสูงสุดไม่ตํากว่า 1.5 บาร์
        - มีอัตราการจ่ายไม่ตํากว่า 4.7 ลิตรต่อชัวโมง
        - ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 - 240V 50/60 Hz
        เป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีข้อกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมี
ความจําเป็นต้องจัดซือเพือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพยิงขึน ตามราคาท้องถิน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 ปปราก
ฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที 5
 แนวทางการพัฒนาที  5.5 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงและพัฒนา
เครืองมือเครืองใช้ในการปฏิบัติงาน หน้า 143 ข้อ 17
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 519,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างระบบกรองนําประปาหมู่บ้าน จํานวน 519,000 บาท
    -เพือเป็นค่าก่อสร้างระบบกรองนําประปาหมู่บ้านของโรงประปา ตาม
แบบแปลนและประมาณการของสํานักบริหารจัดการนํา กรมทรัพยากร
นํา ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที 1  แนวทางการพัฒนาที 1.4   แนวทางการพัฒนา ขยายเขต
ประปาภูมิภาค  ประปาหมู่บ้าน  หน้า 79 ข้อ 13

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,274,600 บาท
งบกลาง รวม 7,274,600 บาท
งบกลาง รวม 7,274,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 65,604 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,801,200 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้
แก่ผู้สูงอายุ  จํานวน 4,801,200 บาท   ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552  

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,756,800 บาท
    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพลภาพ จํานวน 1,737,600 บาท ตามหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0891.3/ว3609 ลงวันที 24 มิถุนายน  2559

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
    -เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ จํานวน 30,000 บาท

สํารองจ่าย จํานวน 39,426 บาท
    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวมในพืนที
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 242,600 บาท
    -เพือเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน ดังนี
        (1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิน จํานวน 150,000 บาท 
            - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน
หรือพืนทีขอเทศบาลตําลสามแวง ในการส่งเสริมสุขภาพและควบคุม
ป้องกันโรคในกิจการระบบหลักประกันสุขภาพหรือพืนทีโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว1514
 ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถินที มท0891.3/ว1514 ลงวันที 26 กรกฎาคม 2554 ปรากฎตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที  3  แนวทาง
การพัฒนา 3.3  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย     หน้า  110  ข้อ 4
        (2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท 
            - เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลัก
ประชาชนออม 1 ส่วน ท้องถิน 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว2502 ลงวันที 20
 สิงหาคม 2553  ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562
) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที    แนวทางการพัฒนา 3.2  การส่งเสริมด้าน
สวัสดิการสังคม  หน้า  107  ข้อ 8
         (3) เงินบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย จํานวน 23,600 บาท 
            - เพือจ่ายเป้นเงินบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทยตังจ่ายในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหกของงบประมาณรายรับจริงประจําปีงบ
ประมาณทีผ่านมา (ยกเว้นเงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท) ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545
 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 8) พ.ศ.2554 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม พ
.ศ.2555  ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 -2562) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาที 5  แนวทางการพัฒนา 5.1  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกับการบริหารงานท้องถิน  หน้า 134  ข้อ 9

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่าทําศพ) ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไปถึงแก่ความตาย
ระหว่างเดินทางไปราชการหรือปฏิบัติหน้าที

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 328,970 บาท
    -เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.5ว28 ลงวัน
ที 21 กรกฎาคม  2559
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