
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลสามแวง
อําเภอ ห้วยราช   จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,174,900 บาท

งบบุคลากร รวม 5,383,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,310,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี โดยแยกเป็น
    1.เงินเดือนนายกเทศมนตรี จํานวน 27,600 บาท/เดือน รวมเป็น
เงิน 331,200 บาท
    2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ๆละ 15,180
 บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 364,320 บาท 
    -เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศนตรี ฯลฯ พ.ศ.2554  โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายก
เทศมนตรี โดยแยกเป็น
   1.เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี จํานวน 4,000
 บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 48,000 บาท
    2. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ๆ
ละ 3,000 บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 72,000 บาท 
   -เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศนตรี ฯลฯ พ.ศ.2554  โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายก
เทศมนตรี โดยแยกเป็น
   1.เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จํานวน 4,000
 บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 48,000 บาท
    2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ๆ
ละ 3,000 บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 72,000 บาท 
   -เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศนตรี ฯลฯ พ.ศ.2554  โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 115,920 บาท

   -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี โดย
แยกเป็น
   1.เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 9,660
 บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 115,920 บาท
    -เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศนตรี ฯลฯ พ.ศ.2554  โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,258,560 บาท
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล/รองประธานสภา
เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล  โดยแยกเป็น
   1.เงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล  จํานวน 15,180
 บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 182,160 บาท
    2.เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จํานวน 12,420
 บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 149,040 บาท 
    3.เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 8 คนๆละ 9,660
 บาท/เดือน  รวมเป็นเงิน 927,360 บาท 
    -เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนของระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รอง
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศนตรี ฯลฯ พ.ศ.2554  โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12  เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,073,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,363,020 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้แก่
พนักงานเทศบาลสํานักปลัดเทศบาล โดยแบ่งจ่ายให้กับพนักงานเทศบาล
ดังนี้
        1.ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  
        2.หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
        3. นักทรัพยากรบุคคลฯ  
        4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
        5. นิติกรฯ
        6. เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
        7.เจ้าพนักงานธุรการฯ 
    -เป็นไปตามที่ ประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7)  โดยคํานวณตั้งไว้ 12 เดือน  (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 105,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
พนักงานเทศบาล รายละเอียดดังนี้
            1. เงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ
กลาง) อัตราเดือนละ 7,000 บาท รวมเป็นเงิน 42,000 บาท
            2. เงินค่าตอบแทนปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ
กลาง) อัตราเดือนละ 7,000 บาท รวมเป็นเงิน 42,000 บาท
            3.เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ทั่วไป ระดับต้น) อัตราเดือนละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 42,000 บาท
    เป็นไปตามประกาศ ก.ท. ก.จ. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22  เมษายน  2547 และหนังสือสํานักงาน ก
.ท. ก.จ. และอบต.ที่ 0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง
แนวทางเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การ
กําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง   (สํานักปลัด
เทศบาล)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 593,880 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รายละเอียดดังนี้
        1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ เช่น ผช.นัก
วิเคราะห์นโยบายและแผน และพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 คน เป็น
เงินจํานวน 485,880 บาท 
        2.เพื่่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป เช่น คน
งาน จํานวน 1 คน เป็นเงินจํานวน 108,000 บาท 
    -เป็นไปตามตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่าย 12
 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม มติ ค
รม.รายละเอียด ดังนี้
        1.เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ตามมติ ค
รม. ได้แก่ ตําแหน่งคนงาน จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12,000 บาท 
    เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่อ หลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2 ) โดยคํานวณตั้งจ่าย 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)

งบดําเนินงาน รวม 1,441,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 138,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

   - เพื่อเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
  (สํานักปลัดเทศบาล)
    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ตามระเบียบฯ ที่ไม่มีเคหะสถานเป็นของตนเอง โดยคํานวณตั้ง
ไว้ 12 เดือน (สํานักปลัดเทศบาล)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
        2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
        3.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน
        4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
        5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522  ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน  
    (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าใช้สอย รวม 886,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการโครงการเสริมสร้างให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จํานวน 108,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการโครงการเสริมสร้างให้คนพิการและผู้
ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  จํานวน 1 คน  เพื่อดูแลรักษาต้นไม้หรือ
สวนไม้ประดับหรือสวนหย่อม หรือสนามหญ้าของทางราชการและที่อยู่ใน
ความดูแลของเทศบาลตําบลสามแวง จํานวน 9,000 บาท /เดือน ตั้ง
ไว้ 12 เดือน
   -เป็นไปตามกิจการในอํานาจหน้าที่ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย     ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2559 (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานทั่วไปและงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 54,000 บาท

   - เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านบริหารงานทั่ว
ไปและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 คน เพื่อช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป และงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  จํานวน 9,000 บาท/เดือน  ตั้งไว้ 6 เดือน  
    -เป็นไปตามกิจการในอํานาจหน้าที่ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย     ที่ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม  2559 (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จํานวน 54,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณ
สุข  จํานวน 1 คน  เพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดทําเอกสาร การบันทึก
ข้อมูล การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับงาน
สาธารณสุขและเกี่ยวข้อง  จํานวน 9,000 บาท /เดือน ตั้งไว้ 6  เดือน  
    -เป็นไปตามกิจการในอํานาจหน้าที่ตามหนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย     ที่  มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2559 (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่า
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม  2559 (สํานักปลัดเทศบาล)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการ รวม 50,000 บาท รายละเอียดดังนี้
     1.ค่ารับรอง จํานวน  10,000 บาท
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร
หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการรองรับในการรองรับ ตรวจ
งานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม  2548
    2. ค่าเลี้ยงรับรอง  จํานวน  40,000 บาท
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยง
รับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับค่าเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่ง
ตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ้่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนให้
อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงม
 หาดไทย ที่ มท0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม  2548 
(สํานักปลัดเทศบาล)
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภุมิ
พลอดุลยเดชสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 80,000 บาท

      -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม/โครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภุมิพลอดุลยเดชสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
ณบดินทรเทพยวรางกูร  จํานวน  80,000 บาท เช่น ค่าจัดสถานที่ อาหาร
เครื่องดื่มในการจัดงานหรือเข้าร่วมงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
งานฯ  ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ 
      - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2 หน้า 19   ข้อ  1
       (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 180,000 บาท
     -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไป
ราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลหรือผู้ที่เทศบาลมี
คําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการและกําหนดให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งของเทศบาลตําบลสามแวง จํานวน 50,000 บาท
    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งของเทศบาลตําบลสามแวง ตามที่
กฎหมายกําหนด เช่น ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ ฯลฯ
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
        2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 203
 ข้อ 9
 (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการเทศบาลสัญจร ประจําปี 2562 จํานวน 5,000 บาท
    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลสัญจร ประจําปี 2562 เพื่อจัด
กิจกรรมในการให้บริการแก่ประชาชน การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการ
บริหารราชการ  การลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชน ฯลฯ
    -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
        2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและกาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 124
 ข้อ 4
 (สํานักปลัดเทศบาล)

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลสามแวง

จํานวน 200,000 บาท

   -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลสาม
แวง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าวัสดุที่ใช้
ในการฝึกอบรม ฯลฯ
   -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
        2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
       - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 125
 ข้อ 6
   (สํานักปลัดเทศบาล)
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตําบล
สามแวง

จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตําบลสาม
แวง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเอกสารประกอบโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
    -เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
        1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
        2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
        3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 126
 ข้อ 8
  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
    - เพื่อเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น คําบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์นั่งธรรมดา เครื่องยนต์ดีเซล ฯลฯ เพื่อให้ใช้
งานได้ตามปกติ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ   
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่ 19  มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ไม้
บรรทัด ฯลฯ 
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1288  ลง
วันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นค่า
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด นํ้ายาล้าง
จาน นํ้ายาทําความสะอาด หม้อ กระทะ จาน ถ้วย ช้อน ส้อม ถังแก๊ส นํ้าจืด
ที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1288  ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นค่าวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
    -เพื่อจ่าเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก เบาะรถ
ยนต์ ชุดเกียร์รถยนต์ เป็นต้น  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1288  ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นค่าวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ(สํานัก
ปลัดเทศบาล)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 40,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะสําหรับรถยนต์นั่ง
ธรรมดา  เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ 
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลง
วันที่ 19  มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  (สํานักปลัดเทศบาล)
         

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง ฯลฯ 
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1288  ลง
วันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นค่า
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล)
       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 297,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่องค์กรส่วนท้องถิ่นต้องใช้อัตราราคาตามแรงดัน
ไฟฟ้าที่ใช้จริง  
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่ 19  มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สํานักงานที่ใช้ในงานราชการของ
เทศบาลตําบลสามแวงรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการใช้บริการดัง
กล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่า
เช่าหมายเลข ค่าบํารุงรักษาสายสัญญาณ ฯลฯ (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินใระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ GFMIS (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 104,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อ
สาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์
เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่า
ช่องรับสัญญาณดาวเทียม รวมถึงค่าใช้จ่ายให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (สํานักปลัดเทศบาล)
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งบลงทุน รวม 310,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 310,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ๆ
ละ 5,500 บาท  รวมเป็นเงิน 11,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
      - ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 2 หลัง ขนาด 2 บาน (มอก.)
           1) มีมือจับชนิดบิด
           2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
           3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
   - ครุภัณ์ฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฎอยู่ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ เดือน
มกราคม  2561
    - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิ.ย
. 2558 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 234
 ข้อ 1 
  (สํานักปลัดเทศบาล)
 

ครุภัณฑ์อื่น
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาสพร้อมติดตั้ง จํานวน 299,000 บาท

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาสพร้อมติด
ตั้ง จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
        -ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ขนาดกว้าง 9.00 เมตร สูง 5.80
 เมตร 
         -กรอบไฟเบอร์กลาส ขนาดกว้าง 2.30 เมตร  สูง 3.40 เมตร (3
กรอบ)  
        - ฐานซุ้มกว้าง9.00 เมตร สูง1.40 เมตร   
        - พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง สูง 1 เมตร (1คู่)  
        - ตราสัญลักษณ์ สูง 1 เมตร (3อัน)  
        - ป้ายชื่อหน่วยงานพิมพ์ไวนิล  
   ่     -โครงเหล็กคํ้ายันด้านหลัง 
    -ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฎอยู่ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงานงบประมาณ พ.ศ.2561  ดังนั้นเพื่อให้เหมาะกับ
การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างแท้
จริง จึงจําเป็นต้องซื้อตามราคาท้องถิ่น 
    - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิ.ย
. 2558
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า  235
 ข้อ 7
(สํานักปลัดเทศบาล)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 15,000 บาท
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น จํานวน 15,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตําบลสาม
แวง จํานวน 15,000 บาท 
    -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาหลักเกณฑ์บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ
.ศ.2546
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 126
 ข้อ 9
(สํานักปลัดเทศบาล)

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ 2562

จํานวน 25,000 บาท

     -เพื่ออุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบ
ประมาณ 2562  เทศบาลตําบลโคกเหล็ก  จํานวน 25,000 บาท   
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องุถิ่น พ.ศ.2559 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2)  หน้า 24 ข้อ 1
(สํานักปลัดเทศบาล)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอ จํานวน 40,000 บาท
      -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับอําเภอ อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 40,000
 บาท  โดยแยกเป็นรายละเอียดดังนี้
            - อปท.ในเขตอําเภอห้วยราช 7 แห่ง อุดหนุนเงินแห่งละ 5,000
 บาท เป็นเงิน จําวน 35,000 บาท
            - เทศบาลตําบลสามแวง ตั้งไว้ 5,000 บาท 
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม  2553 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) หน้า 20 ข้อ 2   (สํานักปลัดเทศบาล) 
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โครงการเพื่อส่งเสริม/สนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน จํานวน 5,000 บาท
    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพื่อส่งเสริม/สนับสนุนจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน/หมู่บ้าน ของเทศบาลตําบลสามแวง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัด
ทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผน
ชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม  2553 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 202
 ข้อ 8
   (สํานักปลัดเทศบาล) 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,427,360 บาท
งบบุคลากร รวม 1,911,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,911,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,869,360 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลกองคลังพร้อมเงินปรับ
ปรุงประจําปี  ได้แก่ 
        1.ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 
        2.นักวิชาการคลังฯ
        3. นักวิชาการเงินและบัญชีฯ 
        4. นักวิชาการพัสดุฯ
        5. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ฯ 
        6. พนักงานธุรการฯ 
     เป็นไปตามที่ ประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 7)  โดยคํานวณตั้งไว้ 12 เดือน (กองคลัง)    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
พนักงานเทศบาล รายละเอียดดังนี้
            -เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงาน
คลัง ระดับต้น) อัตราเดือนละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 42,000 บาท
    -เป็นไปตามประกาศ ก.ท. ก.จ. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22  เมษายน  2547 และหนังสือสํานักงาน ก
.ท. ก.จ. และอบต.ที่ 0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง
แนวทางเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การ
กําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง โดยคํานวณตั้ง
ไว้ 12 เดือน  (กองคลัง) 
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งบดําเนินงาน รวม 505,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 79,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
        1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548
        2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
        3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
        4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
    โดยคํานวณตั้งไว้ 12 เดือน (กองคลัง) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 7,000 บาท
   -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
        2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
        3.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน
        4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
        5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522  ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน 
(กองคลัง) 

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านธุรการ ลงรับหนังสือ จํานวน 108,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านธุรการ ลงรับหนังสือ ส่ง
หนังสือ ลงบันทึกข้อมูล การรายงาน พิมพ์งาน จัดทํารายงาน เดือน
ละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง) 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการเป็นกิจการในอํานาจหน้าที่
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0303.4/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม  2559 (กองคลัง) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

   -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงาน
จ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้ที่เทศบาลมีคําสั่งให้ไป
ปฏิบัติราชการและกําหนดให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (กองคลัง)    

โครงการ ส่งสารสัมพันธ์ แจ้งกําหนดการชําระภาษี จํานวน 6,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ส่งสารสัมพันธ์ แจ้งกําหนดการชําระ
ภาษี จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
ของเทศบาลตําบลสามแวง เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการ
ชําระภาษีมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รู้ระยะเวลาในการชําระภาษี เป็น
กิจการในอํานาจหน้าที่ 
    -เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0303.4/ว1452
 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2541 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) หน้า 21   ข้อ  1 (กองคลัง)

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ออกบริการชําระภาษี จํานวน 6,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําป้ายโครงการ จํานวน  1 ป้าย  จัดซื้อ
วัสดุ เครื่องเขียน สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน นํ้าดื่ม  อาหาร
กลางวันสําหรับผู้ปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตําบลสามแวง เป็นกิจการในอํานาจ
หน้าที่ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับบริการอย่างรวด
เร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ กระทรวงมหาดไทยได้ให้แนวทาง
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
    -เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19
 ตุลาคม 2542  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) หน้า  21  ข้อ 2  (กองคลัง)

โครงการพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพ์สิน จํานวน 80,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสํารวจข้อมูล คัดลอกที่ดิน ผท 1 และออก
สํารวจข้อมุลสนามในพื้นที่ตําบลสามแวง เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นพ.ศ 2550
     -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3
/ว462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว67 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555 
        3.หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว483
 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) หน้า  21  ข้อ 2 (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
    -เพื่อเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซมยานพาหนะ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ      
ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1536 ลว 19 มีนาคม 2561 (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 56,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ไม้
บรรทัด ฯลฯ 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1288  ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นค่าวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
คลัง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไม่โครโฟนฯลฯ 
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1288  ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นค่าวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
คลัง)
    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม กระดาษเขียน
โปสเตอร์ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยายภาพถ่าวดาว
เทียม ฯลฯ 
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1288  ลง
วันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นค่า
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  (กองคลัง)
    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นกรองแสง ตลับ
ผง หมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์ที่มี
ราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ 
   -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1288  ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นค่าวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
คลัง)
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งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เอกสารจํานวน 2 หลัง จํานวน 11,000 บาท
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 2 หลังๆละ 5,500 บาท เป็น
เงิน 11,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
        ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 2 หลัง ขนาด 2 บาน (มอก.) 
        1) มีมือจับชนิดบิด 
        2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
        3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)
    - ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ  สํานักงบประมาณ  เดือน
มกราคม 2561
    - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิ.ย
. 2558                  
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 234
 ข้อ 1 
  (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 218,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 60,000 บาท
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
สําคัญ จํานวน 60,000 บาท เข่น ค่านํ้าดื่ม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ แยกเป็น
        1.เทศกาลปีใหม่ งบประมาณ 30,000 บาท
        2.เทศกาลสงกรานต์ งบประมาณ 30,000 บาท
   - เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช
.) และกระทรวงมหาดไทยและมาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่อง
เที่ยว หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท
 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 130
 ข้อ 6
   (สํานักปลัดเทศบาล)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
    - เพื่อเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น คําบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมยานพาหนะ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ที่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลง
วันที่ 19  มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  (สํานักปลัดเทศบาล)
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะสําหรับรถบรรทุก
นํ้า รถดับเพลิง  เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ 
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่ 19  มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  (สํานักปลัดเทศบาล)
         

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 80,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ชุดปฏิบัติการ อปพร. ฯลฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว5716 ลงวันที่ 17 ตุลาคม  2560 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น หัวฉีดนํ้าดับเพลิง อุปกรณ์
ต่อพ่วงสําหรับใช้กับเครื่องดับเพลิง ฯลฯ 
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  (สํานักปลัด
เทศบาล)

งบลงทุน รวม 33,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

สายส่งนํ้าดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ จํานวน 33,000 บาท
      -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อสายส่งนํ้าดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ ขนาด 2.5
 นิ้ว ยาว 20 เมตร จํานวน 2 ชุดๆละ 16,500 บาท เป็นเงิน 33,000
 บาท 
        - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีข้อกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมี
ความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 235
 ข้อ 9
    (สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,007,120 บาท

งบบุคลากร รวม 905,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 905,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 648,320 บาท

      - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
พนักงานเทศบาล รายละเอียดดังนี้
            1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับ
ต้น) จํานวน 1 คน
            2.นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 คน
       - เป็นไปตามประกาศ ก.ท. ก.จ. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลัก
เกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22  เมษายน  2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.ท. ก.จ. และอบต.ที่ 0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548
 เรื่องแนวทางเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน (การกําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับ 8 ขึ้น
ไป ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่ง โดยคํานวณตั้งไว้ 12 เดือน  (กองการศึกษา) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่ง ผู้
อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท ตามตําแหน่งอัตราที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  (กองการศึกษา) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 214,800 บาท
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รายละเอียดดังนี้
       - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ เช่น ผช.นัก
วิชาการศึกษา จํานวน 1 คน 
    -ตามตําแหน่งที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่าย 12 เดือน (กองการ
ศึกษา) 

งบดําเนินงาน รวม 102,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
        1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548
        2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
        3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
        4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
(กองการศึกษา) 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
  -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
        2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
        3.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน
        4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
        5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522  ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน 
(กองการศึกษา) 

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
   -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไป
ราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่เทศบาลมีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการและ
กําหนดให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  (กองการศึกษา)    

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ไม้
บรรทัด ฯลฯ 
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1288  ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นค่าวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
การศึกษา) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นบันทึกข้อมูล แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิ้ล เม้าส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ 
      -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1288  ลง
วันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นค่า
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ (กองการศึกษา) 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,097,230 บาท
งบบุคลากร รวม 1,587,370 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,587,370 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,109,400 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน ดังนี้
        1. ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 1 คน
        2. ครู ค.ศ.1   จํานวน 3 คน 
     -เป็นไปตามตําแหน่งที่อัตราที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12
 เดือน (กองการศึกษา) 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 73,978 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะชําาญการ ของครู คศ
.2  จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งไว้ 12 เดือน (กองการศึกษา) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 378,480 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง แยกเป็น
        1. ค่าตอบแทนสําหรับบุคลากรถ่ายโอน (ศพด.) จํานวน 1
 คน  จํานวน  13,285 บาท /เดือน เทศบาลสมทบฯ ให้ 1,885
 บาท/เดือน 
         2.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก (พนักงานจ้างทั่ว
ไป) จํานวน 2 คนๆละ 9,000 บาท/เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท  โดย
คํานวณตั้งไว้ 12 เดือน    
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว276 ลงวัน
ที่ 21 มกราคม 2554 ตามตําแหน่งอัตราที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน  (กองการศึกษา) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,512 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง แยกเป็น
        - ตําแหน่งผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 คนๆ ละ 2,000 บาท ,กรมจัด
สรร จํานวน 1 คน จํานวน 1,512 บาท  รวมเป็นเงิน 25,512 บาท  
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.4/ว276 ลงวัน
ที่ 21 มกราคม 2554 ตามตําแหน่งที่ ก.ท. กําหนด โดยคํานวณตั้ง
จ่าย 12 เดือน (กองการศึกษา) 
        

งบดําเนินงาน รวม 2,731,860 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบราชการ (กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 1,980,240 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติ
งานร่วมกับครูผู้ดูแลเด็ก

จํานวน 324,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุน
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับครูผู้ดูแลเด็ก   เพื่อปฏิบัติงานด้านการ
สนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับครูผู้ดูแลเด็กและที่เกี่ยว
ข้อง  จํานวน 3 คนๆละ 9,000 บาท /เดือน รวมเป็นเงิน 324,000
 บาท  ตั้งไว้ 12 เดือน  
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่างจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)
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ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานดูแลและทําความสะอาดอาคารเรียน อาคาร
ห้องสมุดอาคารเอนกประสงค์ ภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสามแวง

จํานวน 72,000 บาท

    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานดูแลและทําความ
สะอาดอาคารเรียน อาคารห้องสมุดอาคารเอนกประสงค์ ภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามแวง จํานวน 1
 คน จํานวน 6,000 บาท/เดือน โดยคํานวณตั้งไว้ 12 เดือน
   -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่างจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 53,000 บาท
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  ค่าเช่าที่ดิน  ค่าธรรมเนียม ค่าจด
ทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ที่เป็น
กิจการในอํานาจหน้าที่        
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 031.4/ว1452 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2541 (กองการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดการแข่งขันสามแวงวิชาการปฐมวัยก้าวไกล THAILAND 4.0 
ประจําปี 2562

จํานวน 40,000 บาท

    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดการแข่งขันสามแวงวิชาการ
ปฐมวัยก้าวไกล THAILAND 4.0 ประจําปี 2562   เช่น ค่าตกแต่งสถาน
ที่ ค่าป้ายโครงการ  ค่าเอกสารประกอบโครงการ วัสดุอุปกรณ์สําหรับจัด
โครงการ อาหารว่าง อาหารกลางและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ ฯลฯ
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 136
 ข้อ 13    (กองการศึกษา)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562 จํานวน 40,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562
  เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายโครงการ  ค่าเอกสารประกอบ
โครงการ วัสดุอุปกรณ์สําหรับจัดโครงการ อาหารว่าง อาหารกลางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 136
  ข้อ 11

โครงการพัฒนาทักษะเด็กอนุบาล 3-5 ขวบ จํานวน 12,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการพัฒนาทักษะเด็กอนุบาล 3-5 ขวบ  เพื่อ
พัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ และส่งเสริมให้เกิดการกล้าแสดงออก  เช่น เป็นค่าจัดทําป้าย
โครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดทําเอกสารประกอบโครงการ ฯลฯ 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 135
 ข้อ 9
  (กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,429,240 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา จํานวน  1,429,240   บาท รายละเอียด ดังนี้ 
        1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามแวง จํานวน  642,700  บาท ดังนี้
            (1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเลไลย์   จํานวน   210,700   บาท
            (2)โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามแวง  จํานวน 432,000
 บาท
        2.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่นของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามแวง จํานวน 36,800
  บาท ดังนี้
               (1)ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา จํานวน 20,000 บาท
               (2)ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
                      -ระบบ 
Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSLจํานวน  9,600  บาท
                      -ระบบ wireless Fidelity: WIFI จํานวน  7,200  บาท
        3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน จํานวน 100,000 บาท 
         4 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่น จํานวน  100,000 บาท 
                 (1) ระดับสถานศึกษา(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) จํานวน 50,000 บาท 
                 (2) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท 
          5. ค่าใช้จ่ายในการรณงค์การป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา จํานวน   121,000 บาท
                 (1) โรงเรียนละ 15,000 บาท 
                 (2) ครูแกนนําโรงเรียนละ 1 คนๆละ 3,000 บาท 
                 (3) เจ้าหน้าที่ อปท.ๆละ 1 คนๆละ 3,000 บาท     
                 (4) สถานศึกษาดีเด่น
                        - โรงเรียนละ 100,000 บาท 
        6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จํานวน 50,000
 บาท  
        7. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามแวง จํานวน 305,640
 บาท  ดังนี้
                  (1) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ระดับอนุบาลศึกษา คน
ละ 850 บาท/ภาคเรียน  จํานวน 183,600  บาท
                  (2) ค่าหนังสือเรียน  ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200 บาท/ปี
จํานวน 21,600  บาท
                  (3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100
 บาท/ภาคเรียน  จํานวน  21,600   บาท
                  (4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 300
 บาท/ปี  
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  จํานวน  32,400 บาท
                  (5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ระดับอนุบาล
ศึกษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน  เป็นเงิน 46,440  บาท
         8. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ป่าเลไลย์ค่าจัดการเรียนการสอน  อัตรา 1,700 บาท/ปี  จํานวน  73,100
   บาท
        
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 139
 ข้อ 23   (กองการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
    - เพื่อเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น คําบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์นั่งธรรมดา เครื่องยนต์ดีเซล ฯลฯ เพื่อให้ใช้
งานได้ตามปกติ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ   
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่ 19  มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 641,620 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ไม้
บรรทัด ฯลฯ 
   -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1288  ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นค่าวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 16,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด นํ้ายาล้าง
จาน นํ้ายาทําความสะอาด หม้อ กระทะ จาน ถ้วย ช้อน ส้อม ถังแก๊ส นํ้าจืด
ที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
   -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1288  ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นค่าวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(กองการศึกษา)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 580,620 บาท
    - เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  สําหรับโรงเรียนสังกัดอื่น 1
 แห่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามแวง 1 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 1 ศูนย์ จํานวน 580,620  บาท   ดังนี้  
        1) โรงเรียนวัดบ้านใหม่  จํานวน   291,270  บาท
        2) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสามแวง   จํานวน  206,950 บาท
        3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าเลไลย์ จํานวน 82,400 บาท
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0816.2
/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  133
  ข้อ 2  (กองการศึกษา)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 35,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถโดยสาร 10-12 ที่
นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล สําหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลสามแวง จํานวน 1 คัน  เช่น นํ้ามันดีเซล, นํ้ามัน
เบนซิน นํ้ามันหล่อลื่น ฯลฯ
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1288  ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นค่าวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (กอง
การศึกษา)
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 90,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่องค์กรส่วนท้องถิ่นต้องใช้อัตราราคาตามแรง
ดันไฟฟ้าที่ใช้จริง  
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่ 19  มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  (กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวน 150,000 บาท
    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ, โรงเรียนเทศบาลตําบลสาม
แวง  จํานวน 150,000 บาท 
    -เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนาน 2561 
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า  138
 ข้อ  19 (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 628,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 628,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบ้าน
ใหม่

จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านใหม่ จํานวน 20,000 บาท 
      เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2)  หน้า  6  ข้อ  1  (กองการศึกษา) 
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โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบ้านใหม่ จํานวน 608,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดบ้านใหม่ งบ
ประมาณ  608,000 บาท  
    -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
        2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0816.2/ว3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่าย เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า 133
  ข้อ 1    (กองการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 624,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 565,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 250,000 บาท

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน 
    - เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2560    (สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท
     -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตําบลสามแวง  เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเอกสารประกอบโครงการ ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
     - เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1)  หน้า 15   ข้อ  1   (สํานักปลัดเทศบาล) 

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 30,000 บาท
   - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อส่งเสริมการ
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตําบล
สามแวง  เช่น ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
    -เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826
  ลงวันที่ 17 กันยายน  2553 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า  143
  ข้อ  9
     (สํานักปลัดเทศบาล) 
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 25,000 บาท
    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่ากระบอกฉีดยา สําลี ป้าย
โครงการ ฯลฯ
    -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.5/ว0120 ลง
วันที่ 12 มกราคม 2560 
        2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม  2560 
        3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน  2561
        4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว3028
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2561 
      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่ม
เติม หน้า  146  ข้อ  19  (สํานักปลัดเทศบาล) 
    

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รถยนต์นั่งธรรมดา เครื่องยนต์
ดีเซล ฯลฯ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการของหน่วย
กู้ชีพกู้ภัย  เช่น ค่านํ้ามันดีเซล ค่านํ้ามันหล่อลื่น ฯลฯ
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลง
วันที่  9  มิถุนายน  2561 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134  ลง
วันที่  9  มิถุนายน  2561 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานักปลัดเทศบาล)

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 40,000 บาท
    -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน  (สํานักปลัดเทศบาล)

งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณสมบัติดังนี้
        1.ปริมาณการฉีดพ่นนํ้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
        2.ถังบรรจุนํ้ายาไม่น้อยกว่า  6 ลิตร
        3.กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า  25 แรงม้า
    ใช้สําหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆ่าเชื้อ
โรค หรือการป้องกัน กําจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหนะนํา
โรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น
     -เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561 
     - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิ.ย
. 2558
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  หน้า  236
 ข้อ 16   (สํานักปลัดเทศบาล)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 681,740 บาท

งบบุคลากร รวม 603,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 603,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 561,240 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้
แก่ พนักงานเทศบาลกองสวัสดิการสังคม ได้แก่ 
        1. ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม ระดับต้น) 
        2. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนฯ
     เป็นไปตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน  (กองสวัสดิการสังคม) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
พนักงานเทศบาล รายละเอียดดังนี้
            -เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหาร
งานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) อัตราเดือนละ 3,500 บาท รวมเป็น
เงิน 42,000 บาท
    -เป็นไปตามประกาศ ก.ท. ก.จ. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์
การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22  เมษายน  2547 และหนังสือสํานักงาน ก
.ท. ก.จ. และอบต.ที่ 0809.3/ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง
แนวทางเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การ
กําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง โดยคํานวณตั้ง
ไว้ 12 เดือน  (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบราชการ (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่า
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 031.4/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม  2559
(กองสวัสดิการสังคม)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

     -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไป
ราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่เทศบาลมีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการและ
กําหนดให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (กองสวัสดิการสังคม)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ไม้
บรรทัด ฯลฯ 
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
        1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(กองสวัสดิการสังคม)
    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หน่วย
ประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง ฯลฯ 
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1288  ลง
วันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นค่า
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ์ : 15/5/2562  15:16:40 หน้า : 27/47



งบลงทุน รวม 18,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 16,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
    - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
    - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
   จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืั้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาล
ตําบลสามแวง หน้า 238   ข้อ  27  (กองสวัสดิการสังคม)

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 2,500 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคา 2,500 บาท
        โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
        - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
        - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
       จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืั้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
   - เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิ.ย. 2558
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาล
ตําบลสามแวง หน้า 238   ข้อ  27    (กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ์ : 15/5/2562  15:16:40 หน้า : 28/47



งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ 
2562

จํานวน 20,000 บาท

      -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  เพื่อดําเนิน
โครงการจัดหารายได้ เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วย
เหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์  ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 จํานวน 20,000 บาท 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
        1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
        2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน  2559 
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาล
ตําบลสามแวง หน้า 226   ข้อ  2   (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามภารกิจกิ่งกาชาดอําเภอห้วยราช ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

จํานวน 10,000 บาท

      -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  เพื่อดําเนิน
โครงการจัดหารายได้ เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วย
เหลือประชาชนตามภารกิจกิ่งกาชาดอําเภอห้วยราช ประจําปีงบ
ประมาณ 2562  จํานวน 10,000 บาท 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
        1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
        2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน  2559 
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาล
ตําบลสามแวง หน้า 226   ข้อ  1    (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,104,520 บาท

งบบุคลากร รวม 1,220,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,220,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 859,680 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล กอง
ช่าง ดังนี้
        1.ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
        2.นายช่างโยธาฯ  จํานวน 1 คน 
        3. เจ้าพนักงานประปาฯ จํานวน 1 คน 
    -  ตามตําแหน่งอัตราที่ ก.ท.กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12
 เดือน (กองช่าง) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล ตําแหน่งผู้
อํานวยการกองช่าง อัตราเดือนละ 3,500 บาท ตามตําแหน่งอัตราที่ ก.ท
.กําหนด โดยตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  (กองช่าง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 286,920 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รายละเอียดดังนี้
        - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ เช่น ผช.นายช่าง
โยธา ,พนักงานผลิตนํ้าประปา  ตามตําแหน่งอัตราที่ ก.ท.กําหนด โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน  (กองช่าง) 
       

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 31,920 บาท
       -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามมติ ค
รม. รายละเอียดดังนี้
        1.เงินพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามมติ ค
รม. ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 1,565 บาท/เดือน
        2.เงินพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามมติ ค
รม. ได้แก่ ตําแหน่ง พนักงานผลิตนํ้าประปา จํานวน 1,095 บาท/เดือน
        - เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.บุรีรัมย์ เรื่อ หลักเกณฑ์การให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราว (ฉบับที่ 2 )  โดยตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 395,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 88,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลที่่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้ 
        1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548
        2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
        3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
        4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
        2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
        3.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน
        4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที่ 18
 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
        5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4522  ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
(กองช่าง) 
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ค่าใช้สอย รวม 266,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณูปโภค(เกี่ยว
กับงานด้านไฟฟ้า)

จํานวน 216,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการช่วยเหลือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้าน
สาธารณูปโภค(เกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้า)  จํานวน 2 คนๆละ 9,000
 บาท/เดือน โดยคํานวณไว้ 12 เดือน 
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่างจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองช่าง)
        

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การตามคําพิพากษา ฯลฯ (กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไป
ราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการหรืออบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาลหรือผู้ที่เทศบาลมี
คําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการและกําหนดให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  (กอง
ช่าง)

โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมตําบลสามแวง จํานวน 10,000 บาท
    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมตําบลสาม
แวง เช่น การให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทําผังเมืองรวมชุมชนและ
อาคาร พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผัง
เมือง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
    - เป็นไปตาม พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518
    -เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่ง
ชาติ (คสช.) 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 199
 ข้อ 206  (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 41,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ไม้
บรรทัด ฯลฯ 
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่ 19  มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  (กองช่าง)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
   -เพื่อจ่าเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก เบาะรถ
ยนต์ ชุดเกียร์รถยนต์ เป็นต้น  
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
        1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กอง
ช่าง)
    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 6,000 บาท
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ 
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
        1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
        2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กอง
ช่าง)
    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นกรองแสง ตลับ
ผง หมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์ที่มี
ราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ 
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่ 19  มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  (กองช่าง)
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งบลงทุน รวม 489,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 489,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องสูบนํ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จํานวน 489,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบนํ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
ดีเซล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
        - เป็นเครื่องสูบนํ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 4 สูบ 4
 จังหวะ ขนาด 75 แรงม้า 1,500  รอบ 
        - ระบายความร้อนด้วยนํ้า 
        - ขนาดท่อ 8x8 นิ้ว ติดตั้งบนเทรเลอร์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งทาง
ดูด ดังนี้
                -  ท่อดูดเหล็กขนาด 8 นิ้ว ยาว 3 เมตร  จํานวน  2 ท่อน
                -  ท่อดูดเหล็กขนาด 8 นิ้ว ยาว 2 เมตร จํานวน  2 ท่อน
                -  ท่อดูดเหล็กขนาด 8 นิ้ว ยาว 1 เมตร จํานวน  2 ท่อน
        - ข้องอ 90 องศา ขนาด 8 นิ้ว จํานวน  2อัน
        - ข้องอ 45 องศา ขนาด 8 นิ้ว จํานวน  2อัน
        - ท่อล้วงขยะ  จํานวน 1 อัน
        - ฟุตวาล์วแบบมีลิ้น ขนาด 8 นิ้ว  จํานวน 1 หัว
        - ประเก็นยางและสกรูน๊อต จํานวน 1 ชุด
        - เครื่องมือพร้อมกล่อง จํานวน 1 ชุด
     - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีข้อกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และมี
ความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 236
 ข้อ 16     (กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 312,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ช่น เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า ฯลฯ โดยปฏิบัติตาม 
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งบเงินอุดหนุน รวม 232,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 232,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า จํานวน 232,000 บาท
     -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
บุรีรัมย์ เพื่อขยายเขตระบบจําหน่ายติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สํานักงาน
เทศบาลตําบลสามแวง 90 หมู่ที่ 5 ถนนห้วยราช - สตึก ตําบลสาม
แวง อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์   ขนาด  50 KVA ระบบ 3 เฟส
 22,000 - 400/230   จํานวน 1 ลูก  งบประมาณ  232,000 บาท 
   -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
        1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
        2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน  2559 
        3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว1791 ลง
วันที่ 3 เมษายน  2560 
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2 ) หน้า  23  ข้อ 1  (กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 129,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 129,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 129,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและการแก้ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการ
ป้องกันโรคติดต่อ

จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและการแก้ปัญหาการมีเพศ
สัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการป้องกันโรคติดต่อ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ตําบลสามแวง  
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
        2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
        3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า 207
   ข้อ  23   (กองสวัสดิการสังคม)  
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด  เพื่อ
สร้างภุมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าฝึก
อบรม เอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน สถานที่ ค่าป้ายโครงการ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
    -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3
/ว1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม  2557 เรื่อง มาตรการเร่งรัดด้านการปราบ
ปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด
        2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5
/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
    -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 201
   ข้อ  4  (สํานักปลัดเทศบาล) 

โครงการฝึกอบรมอาชีพ จํานวน 81,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อฝึกอาชีพและ
พัฒนาฝีมือให้กับประชาชนโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ประกอบ
การอบรม ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 81,000 บาท โดยประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรมดังนี้
        1. โครงการส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้าตําบล
สามแวง งบประมาณ 40,000 บาท
        2. โครงการทําไม้กวาด  งบประมาณ15,000 บาท
        3. โครงการการแปรรูปอาหาร งบประมาณ16,000 บาท 
        4. โครงการปลูกผักริมรั้ว งบประมาณ 10,000 บาท
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
      1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
       2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม  2553 เรื่อง การส่งเสริมบทบาท
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 205
   ข้อ  17 (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จํานวน 18,000 บาท
    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบทบาทสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตําบลสามแวง   เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าเอกสารระกอบโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
        1. หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประ
าชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
        2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
        3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561 - 2564) หน้า  206   ข้อ  18   (กองสวัสดิการสังคม) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาประจําปีของตําบลสามแวง จํานวน 200,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาประจําปีของเทศบาล
ตําบลสามแวง  เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนทั่วไปและค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น เช่น  ค่าป้ายโครงการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ
       -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 145
   ข้อ  17    (กองการศึกษา)

โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 80,000 บาท
    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬา เช่น กีฬาชิงถ้วยพระราชทานฯ กีฬาระดับอําเภอ กีฬาระดับ
จังหวัด และระดับอื่นๆ ฯลฯ เช่น ค่าตอบแทนผู้ฝึกซ้อม ค่าอุปกรณ์ ค่า
อาหารและเครื่องดื่มสําหรับนักกีฬา ฯลฯ
     -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 146
   ข้อ  18     (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนต้านภัยยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
  -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สําหรับอุดหนุน
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนต้านภัยยาเสพติด จํานวน 20,000
 บาท 
   -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
         1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
        2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน  2559 
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3)   หน้า  7  ข้อ  2   (กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 324,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 304,500 บาท

ค่าใช้สอย รวม 304,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ "สามแวงร่วมใจ สืบสานประเพณีลอยกระทง" ประจําปี 2562 จํานวน 90,000 บาท
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ "สามแวงร่วมใจ สืบสานประเพณี
ลอยกระทง" ประจําปี 2562 เช่น ค่าป้ายโครงการ , ค่าวัสดุที่ใช้ใน
โครงการ , ค่าตกแต่งสถานที่ , ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 209
  ข้อ  6    (กองการศึกษา) 

โครงการผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว ประจําปี 2562 จํานวน 67,500 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบ
ครัว ประจําปี 2562 เช่น ค่าป้ายโครงการ , ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ ,ค่า
ตกแต่งสถานที่ ฯลฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 148
   ข้อ  1
     (กองการศึกษา) 

โครงการร่วมงานประเพณีเทศกาลว่าวแห่งอีสาณและว่าวนานาชาติจังหวัด
บุรีรัมย์

จํานวน 80,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร่วมงานประเพณีเทศกาลว่าวแห่งอีสา
ณและว่าวนานาชาติจังหวัดบุรีรัมย์  เชน ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าตกแต่งขบวนแห่ ฯลฯ
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 211
  ข้อ  13   (กองการศึกษา) 

โครงการแห่เทียน งดเหล้าเข้าพรรษา ประจําปี 2562 จํานวน 67,000 บาท
    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแห่งเทียน งดเหล้าเข้า
พรรษา ประจําปี 2562  เช่น ค่าป้ายโครงการ , ค่าจัดทําเอกสาร,ค่าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ,ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ , นํ้าดื่ม ฯลฯ 
    -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 209
 ข้อ  5     (กองการศึกษา) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจําปี 2562 จํานวน 20,000 บาท
    - เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปี 2562  จํานวน 20,000
 บาท ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่บร0023.28/ว220 ลงวันที่ 25
 มิถุนายน  2561 
    -เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
         1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
        2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน  2559 
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 228
   ข้อ  3   (กองการศึกษา)
    

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 430,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างก่อสร้าง 
    เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือ
กรรมการ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น คําบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมถนน  รางระบายนํ้า ท่อระบายนํ้า ฯลฯ เพื่อให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ   
   

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินของทางราชการ  เช่น หิน ปูน ทราย ฯลฯ
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,080,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,080,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,080,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนางมัลลิกา นวลใส - สวนนางยวน จะเชิญ
รัมย์ หมู่ที่ 2 บ้านใหม่

จํานวน 250,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนางมัลลิกา นวล
ใส - สวนนางยวน จะเชิญรัมย์ หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ ขนาดกว้าง 3
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 160 เมตร ปริมาณผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 480 ตร.ม. ดินเสริม 30 ลบ.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสาม
แวงกําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  (ป้ายโครงการคิด
ตามจํานวน Factor F) 
    - เป็นไปตามหนังสือพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542    
    - ตามแบบแปลนเลขที่ ทต.2/2562
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1)  หน้า  9  ข้อ  1   (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนางอด เจวรัมย์ - บ้านนายสุทิต อะโรคา หมู่
ที่ 1 บ้านสามแวง

จํานวน 186,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนางอด เจวรัมย์ - บ้าน
นายสุทิต อะโรคา หมู่ที่ 1 บ้านสามแวง  ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15
 เมตร  ยาว 91 เมตร  ปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 364 ตร.ม. ท่อ
ระบายนํ้า  ศก. 0.40 เมตร จํานวน 5 ท่อน  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
สามแวงกําหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  (ป้ายโครงการ
คิดตามจํานวน Factor F)
    - เป็นไปตามหนังสือพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542     
    - ตามแบบแปลนเลขที่ ทต.1/2562
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 153
   ข้อ  7     (กองช่าง)

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายดัด รอบแคว้น - ถนนลาดยางสายห้วยราช - 
สตึก หมู่ที่ 4 บ้านสะแกสามัคคี

จํานวน 204,000 บาท

    - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายดัด รอบแคว้น - ถนน
ลาดยางสายห้วยราช - สตึก หมู่ที่ 4 บ้านสะแกสามัคคี  ขนาดกว้าง 4
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาณผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 400 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายนํ้า ศก. 0.40 เมตร จํานวน 5
 ท่อน ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสามแวงกําหนด พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  (ป้ายโครงการคิดตามจํานวน Factor F)
     - เป็นไปตามหนังสือพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
    - ตามแบบแปลนเลขที่ ทต.3/2562
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 162
   ข้อ  42   (กองช่าง)
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ก่อสร้างถนนดินสายนานายวอน เจริญรัมย์ - เชื่อมถนนสายโคกกระเบา - 
โคกเขา หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 4 บ้านสะแกสามัคคี

จํานวน 117,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินสายนานายวอน เจริญรัมย์ - เชื่อมถนน
สายโคกกระเบา - โคกเขา หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 4 บ้านสะแกสามัคคี ขนาด
กว้าง 4 เมตร สูง 0.80 เมตร ยาว 300 เมตร พร้อมวางท่อระบายนํ้า
ขนาด ศก.0.40 เมตร จํานวน 10 ท่อน ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,152
 ลบ.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสามแวงกําหนด พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  (ป้ายโครงการคิดตามจํานวน Factor F)
    - เป็นไปตามหนังสือพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
    - ตามแบบแปลนเลขที่ ทต.9/2562
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 163
   ข้อ  47 (กองช่าง)

ก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานางเมตติยา มาสะรักษา - หนองทํานบ หมู่ที่ 6 
บ้านโคกเจริญ

จํานวน 219,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานางเมตติยา มาสะ
รักษา - หนองทํานบ หมู่ที่ 6 บ้านโคกเจริญ ขนาดกว้าง 3
 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 390 ลบ.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสามแวงกําหนด พร้อมติด
ตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  (ป้ายโครงการคิดตามจํานวน Factor F)
    -- เป็นไปตามหนังสือพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
    - ตามแบบแปลนเลขที่ ทต.8/2562
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 172
   ข้อ  83  (กองช่าง)

ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.สายบ้านนางขาว เจียสารัมย์ - บ้านนายยศ อะ
โรคา (สองข้างทาง) หมู่ที่ 8 บ้านเพชรน้อย

จํานวน 466,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.สายบ้านนาง
ขาว เจียสารัมย์ - บ้านนายยศ อะโรคา (สองข้างทาง) หมู่ที่ 8 บ้านเพชร
น้อย 
    -งานรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ขนาด
ปากกว้าง 0.40 เมตร  ลึก 0.50 เมตร  หนา 0.12 เมตร   ยาว 148
  เมตร 
    -ท่อระบายนํ้า คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร จํานวน 20 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก  7 จุด      ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสามแวงกําหนด พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  (ป้ายโครงการคิดตามจํานวน Factor F)
    - เป็นไปตามหนังสือพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
    - ตามแบบแปลนเลขที่ ทต.7/2562
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 181
   ข้อ  125 (กองช่าง)
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ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตสายบ้านนายชอบ จะริบรัมย์ - บ้านนายนาน 
เจริญรัมย์ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ทักษิณ

จํานวน 384,000 บาท

      -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตสายบ้านนายชอบ จะ
ริบรัมย์ - บ้านนายนาน เจริญรัมย์ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ทักษิณ 
        - งานรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดขนาด
ปากกว้าง 0.40 เมตร หนา .012 เมตร  ลึก 0.50 เมตร ยาว 147
 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสามแวงกําหนด พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย  (ป้ายโครงการคิดตามจํานวน Factor F)
    - เป็นไปตามหนังสือพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
    - ตามแบบแปลนเลขที่ ทต.6/2562
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 175
   ข้อ  99   (กองช่าง)

ก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตสายบ้านนายสําเภา เจียมรัมย์ - สระนายงาม 
เจริญรัมย์ หมู่ที่ 6 บ้านโคกเจริญ

จํานวน 71,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตสายบ้านนายสําเภา เจียม
รัมย์ - สระนายงาม เจริญรัมย์ หมู่ที่ 6 บ้านโคกเจริญ 
        -งานรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ขนาด
ปากกว้าง 0.40 เมตร หนา 0.12 เมตร  ลึก 0.50 เมตร ยาว  30
 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสามแวงกําหนด 
   - เป็นไปตามหนังสือพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
    - ตามแบบแปลนเลขที่ ทต.10/2562
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 174
   ข้อ  92   (กองช่าง)

ก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า คสล.สายทางบ้านนายฤทธิ นิพรรัมย์ - บ้านนาย
สําเภา  นารถสมบูรณ์  หมู่ที่ 9 บ้านโคกกระเบา

จํานวน 183,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า คสล.สายทางบ้านนายฤทธิ นิ
พรรัมย์ - บ้านนายสําเภา นารถสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 บ้าน
โคกกระเบา ขนาด ศก.  0.60 เมตร ยาว 126 เมตร  รวมบ่อ
พัก จํานวน 9 จุด  ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลสามแวงกําหนด พร้อมติด
ตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย  (ป้ายโครงการคิดตามจํานวน Factor F)
    - เป็นไปตามหนังสือพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542   
    - ตามแบบแปลนเลขที่ ทต.5/2562
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1)  หน้า  8  ข้อ  4    (กองช่าง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 133,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 133,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 8,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 8,000 บาท

     - เพื่อเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น คําบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมสถานีสูบนํ้า ฯลฯ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ที่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ   
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่ 19  มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารปโภค  (สํานักปลัดเทศบาล) 
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

    -เพื่อเป็นค่าวัสดุเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวัสดุการเกษตร 
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1288  ลง
วันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นค่า
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ   (สํานักปลัดเทศบาล) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

    - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าเพื่อการ
เกษตร  อัตราราคาตามแรงดันไฟฟ้าที่ใช้จริง  
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่ 19  มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   (สํานักปลัดเทศบาล) 

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ "รักนํ้า รักป่า รักแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าและป่า รวมทั้งสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

จํานวน 50,000 บาท

    -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ "รักนํ้า รักป่า รักแผ่นดิน" เพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ้าและ
ป่า รวมทั้งสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น กิจกรรม "รักษ์ป่า รักษ์นํ้า รักษ์แผ่น
ดิน" ฯลฯ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในโครงการ ฯลฯ
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 215
   ข้อ  7   (สํานักปลัดเทศบาล) 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ค่าเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ
    -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 215
   ข้อ  7   (สํานักปลัดเทศบาล) 
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 673,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 663,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 128,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนช่วยเหลือด้าน
สาธารณูปโภค(เกี่ยวกับงานด้านกิจการประปา)

จํานวน 108,000 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุน
ช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภค(เกี่ยวกับงานด้านกิจการประปา) จํานวน 1
 คน เดือนละ 9,000 บาท/เดือน โดยคํานวณตั้งไว้ 12 เดือน 
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่างจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (กองช่าง)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเย็บเข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่า
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 031.4/ว7120  ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม  2559  (กองช่าง) 

ค่าวัสดุ รวม 335,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ไม้
บรรทัด ฯลฯ 
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1288  ลง
วันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นค่า
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
     -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์  สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไม่โครโฟน ฯลฯ 
      - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1288  ลง
วันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นค่า
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับงานกิจการ
ประปา  เช่น ทราบ สี ปูนซีเมนต์ ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อ
นํ้าบาดาล ฯลฯ 
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1288  ลง
วันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นค่า
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  (กองช่าง)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 280,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น เคมีภัณฑ์ สาร
ส้ม คลอรีน  และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการในกิจการ
ประปา  ฯลฯ 
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1288  ลง
วันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นค่า
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ ฯลฯ 
     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1288  ลง
วันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นค่า
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ  (กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

     -เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับโรงผลิตนํ้าประปา อัตราราคาตามแรงดัน
ไฟฟ้าที่ใช้จริง  
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลงวัน
ที่ 19  มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ยประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกิจการ
ประปา เช่น ค่าหิน ปูน ทราย ฯลฯ
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 (กองช่าง)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,148,630 บาท

งบกลาง รวม 8,148,630 บาท
งบกลาง รวม 8,148,630 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 53,186 บาท

    -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนาย
จ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่เทศบาลต้องจ่ายเพื่ออุดหนุนค่าเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง  และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1.พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
        2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่องการจ่ายเบี้ยประกันสังคม
ของพนักงานจ้าง
        3. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน (ฉบับที่ 3)
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 224
   ข้อ  3(สํานักงานปลัดเทศบาล)
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,403,900 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
        1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
        2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
         3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553    
        4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว118 ลง
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2556   
        5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว0541 ลง
วันที่ 30 มกราคม  2561 
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 223
   ข้อ  1 (กองสวัสดิการสังคม)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,920,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้คนพิการ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
        1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
        2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553
         3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
        4.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว118 ลง
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553    
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 223
   ข้อ  1 (กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
 ข้อ 16 และ ข้อ 17
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 223
   ข้อ  1   (กองสวัสดิการสังคม)

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
    -เพื่อสํารองจ่าย เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวมเท่านั้น และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและ
จังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสั่งการ ดังนี้
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
        2.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 
        3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545
        4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4224 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2554 
        5.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559 
        6.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
        7.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 4515 ลง
วันที่ 11 สิงหาคม  2558 
        8.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุึด ที่ มท 0891.2
/ว843 ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 
        9.หนังสือกรมส่งเสริมการปกคอรงส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 224
   ข้อ 4  (กองช่าง)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 223,800 บาท

 -เพื่อเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน ดังนี้
        1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิ่น จํานวน 100,000 บาท 
            - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิ่น หรือพื้นที่ของเทศบาลตําบลสามแวง ในกาารส่งเสริมสุขภาพและควบ
คุมป้องกันโรคในกิจการระบบหลักประกันสุขภาพหรือพื้นที่โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่งนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3
/ว1514 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน  2552  และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว1514 ลงวันที่ 26
 กรกฎาคม 2554 
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 224
   ข้อ  5 (สํานักปลัดเทศบาล)
        2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000
 บาท  ประชาชนออม 1 ส่วน ท้องถิ่น 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20
 สิงหาคม 2553  
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 223
  ข้อ  6 (กองสวัสดิการสังคม) 
        3. เงินบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย จํานวน 23,800 บาท 
            - เพื่อจ่ายเป็นเงินบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทยตั้งจ่ายในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับจริงประจําปีงบ
ประมาณที่ผ่านมา (ยกเว้นเงินกู้จ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท) ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2554 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบํารุง
สมาคม พ.ศ.2555 
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 223
   ข้อ  2
   (สํานักปลัดเทศบาล) 

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่าทําศพ) ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานทั่วไปถึงแก่ความตาย
ระหว่างเดือนทางไปราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ 
    - เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.5/ว1093 ลว 31 พ.ค. 2554
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้า  225
 ข้อ7

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 307,744 บาท
    -เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้วอถิ่น พ
.ศ.2500 โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ
ทุกประเภทประจําปี ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร เงิน
กู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน) 
     -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)  หน้า 225
  ข้อ  8    (กองคลัง)
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