
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลบุญเรือง

อําเภอ เชียงของ   จังหวัดเชียงราย

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 51,777,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,567,440 บาท
งบบุคลากร รวม 7,055,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
 รวมจํานวน  3 คน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ตังไว้ 1 คน และ
ทีปรึกษานายกเทศมนตรีตังไว้ 1 คนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน  และผลประโยชน์ตอบแทนอืนของ
นายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯลฯพ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ 1คนและสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลบุญเรือง  ตังไว้ 11 คน ตามรระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,207,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,112,020 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลประเภทสามัญตามกรอบอัตรา
กําลังได้แก่นักบริหารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) นักบริหารงานทัว
ไป (หัวหน้าสํานักปลัด) หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ หัวหน้าฝ่ายธุรการ นัก
ทรัพยากรบุคคล  นักบริหารงานทะเบียนและบัตร  เจ้าพนักงาน
ทะเบียน นิติกร นักบริหารงานทัวไป เจ้าพนักงานธุรการ และอืนๆ ตาม
กรอบอัตรากําลังของสํานักปลัดเทศบาล
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับตําแหน่งปลัดเทศบาล(นักบริหาร
งานเทศบาล 8) และเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษตําแหน่ง
นิติกร  (พ.ต.ก)  และเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนท้อง
ถินประเภทสามัญ  และเงินทีปรับเพิมสําหรับวุฒิที ก.พ หรือ ก.ท. รับรอง
ว่าคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตังให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตามหนังสือ    ทีมท.0890.3/ว.115ลงวันที 14 กรกฎาคม 2551
 เรืองให้ข้าราชการส่วนท้องถินให้ได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร (ปลัดเทศบาล)หัวหน้าสํานัก
ปลัด หัวหน้าฝ่ายอํานวยการและตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล  เรือง  หลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนประจําตําแหน่งฯ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 244,320 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนลูกจ้างประจํา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 485,640 บาท
เป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป สังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาลทุกคนตามกรอบอัตรากําลัง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 71,340 บาท
เป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป สังกัดสํานักปลัดเทศบาลทุกคนตามกรอบอัตรากําลัง

งบดําเนินงาน รวม 3,435,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 399,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบุคคลภายนอกทีปฏิบัติงานให้แก่ 
เทศบาลเช่นผู้ทรงคุณวุฒิ  ตรวจรายงานและประเมินความชํานาญ  หรือผู้
เชียวชาญผลงานทางวิชาการ และคณะกรรมการเกียวกับการสอบคัดเลือก
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ผู้ดําเนินการคัดเลือกพนักงานเทศ
บาลฯลฯ
  - เพือจ่ายเป็นค่าทําขวัญให้แก่พนักงานในเทศบาล และพนักงานจ้าง
ในการปฏิบัติฝ่าอันตรายเป็นครังคราว หรือกรณีได้รับอุบัติเหตุระหว่างใน
การปฏิบัติหน้าที
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันประโยชน์ต่อองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถินได้แก่ เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย
เงินรางวัลเกียวกับการสอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายเกียวกับการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 (ค่าออกข้อสอบ ค่าสัมภาษณ์ ค่าคุม
สอบ ฯลฯ)
        - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)    สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ตามหลักเกณฑ์
กฎหมาย ระเบียบเกียวข้อง ได้แก่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
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ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุม ให้แก่คณะกรรมการและอนุกรรมการ ทีได้
การแต่งตังโดยสภาเทศบาลในการปฏิบัติหน้าทีต่างๆ เพือกิจการของ
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบ
แทนและประโยชน์ตอบแทนอืนของนายกเทศมนตรี สมาชิกเทศบาล ฯลฯ
 พ.ศ. 2554

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานราชการนอกเวลาราชการ  
ได้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ทีมาการปฏิบัติ
งาน   นอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ตามคําสังของเทศบาลฯลฯ
 เบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 180,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและเป็นค่าเช่าชือให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 94,800 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงาน 
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 1,606,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 550,000 บาท

1. ค่าเช่าทรัพย์สิน
2. ค่าตักสิงปฏิกูล
3. ค่าระวางบรรทุก ค่าบริการรับใช้
4. ค่าโฆษณาและเผยแพร่
5. ค่าธรรมเนียมต่างๆ
6. ค่าจ้างเหมาบริการทัวไป ในกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อสํานักงาน
เทศบาลได้แก่ จ้างเหมาทํา ความสะอาด จ้างเหมาทําเอกสาร ทําวารสาร
แผ่นพับใบปลิว สติกเกอร์ ค่าจ้างติดตังระบบสาธารณูปโภค ค่าจ้างติดตัง
ระบบเสียงตามสาย ค่าจ้างเหมาทําชันวางเอกสาร สํานักงานฯลฯ เป็นต้น
7. ค่าจ้างหรือค่าธรรมเนียมให้แก่สํานักงานทีดิน หรือผังเมืองในการ
สํารวจตรวจสอบรังวัดแนวเขตเทศบาลหรือแนวเขตทีสาธารณะประโยชน์
ต่าง ๆ 
8. ค่าจ้างหรือค่าธรรมเนียม เช่นค่าธรรมเนียมต่อสู้คดี ของพนักงาน
เทศบาลพนักงานจ้าง ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ฯลฯ
9. ค่าเบียประกัน
หมายเหตุ  ทังนีให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20 มิถุนายน 2559

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท
            1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคล จํานวน  35,000.-บาท (ตังไว้ไม่เกิน 1% ของรายได้)
            2.เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สังการ ทีเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมทังนีให้ร่วมถึงผู้เข้าร่วม
ประชุม  จํานวน 35,000.-บาท
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทน กรณีอุบัติเหตุแก่ผู้อืนจากการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 30,000 บาท

     เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน  ค่าส่งคืนกอง
ทุนผู้ประสบภัย ฯลฯ กรณีเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้อืนจากการปฏิบัติงาน   

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าลงทะเบียนการ
ฝึกอบรมสัมมนาต่างๆของผู้บริหารท้องถินสมาชิกสภาฯพนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกฯให้ปฏิบัติหน้าทีเพือ
ประโยชน์ของเทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทางพนักงาน ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทาง  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง

3. โครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนพิธี จํานวน 100,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา วัน
สําคัญของชาติ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถ วันปิยมหาราช  วันจักรี  ฯลฯ (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หน้า 188 ข้อ 21 )

4. โครงการจัดงานวันเทศบาล จํานวน 20,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมจัดงานวันเทศบาล (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หน้า 185 ข้อ 11)

5. โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลตําบลบุญเรือง จํานวน 36,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดจ้างในการประชาสัมพันธ์ผลงานของ
เทศบาล(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า  216  ข้อ  12)

6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน จัดกิจกรรม
พัฒนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ทีเกียวข้องการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานใน
สํานักงาน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 217 ข้อ 14 )

7. โครงการเพิมศักยภาพและให้ความรู้วินัยแก่พนักงาน จํานวน 30,000 บาท
     เป็นค่าอาหาร เครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร ป้ายโครงการฯ
ลฯ เพือฝึกอบรมให้ความรู้ด้านวินัยคุณธรรมและจริยธรรมจรรยาบรรณ
วิชาชีพแก่บุคลากรของเทศบาล (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-
2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 213
 ข้อ 4 )  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
      1) เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย์เทศบาลให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ   จํานวน  380,000 บาท
      2) ค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์/สือสารทะเบียนราษฎร ด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์เทศบาลตําบลบุญเรือง   จํานวน  120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สือสารตาม
หนังสือ สํานักทะเบียนกลาง ที มท 0309.5/ว 23  ลงวันที  28  เมษายน 
2552 เรือง หลักเกณฑ์ในการขอเปิดให้บริการด้านการทะเบียนราษฎร
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของสํานักทะเบียนท้องถินตําบลซึงเปลียนแปลง
ฐานะจากสุขาภิบาล 9802 (แห่ง) และจากองค์การบริหารส่วนตําบลขอ
เปิดบริการด้านการให้ทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้งบ
ประมาณของตัวเอง 
หมายเหตุ  ทังนีให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 725,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือกระดาษหมึก กระดาษ ปากกา ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด  ยางลบ คลิป เป๊ก เทปพีวีซี เทปใส ลวดเย็บ กระดาษ 
กาว แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ตรายาง  ซอง  ธง
ชาติ ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร เครืองเย็บกระดาษหมึก เครืองถ่าย
เอกสาร หมึกเครืองอัดสําเนาดิจิตอล ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือ สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ใช้ใน
สํานักงานเทศบาลตําบลบุญเรือง ฯลฯ เป็นค่าจัดซือแบตเตอรี และอุปกรณ์
ต่างๆ ทีใช้กับวิทยุสือสาร

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือถ้วย ชาม ช้อน ช้อนส้อม แก้วนํา จานรอง มีด ยาฆ่า
แมลง ผงซักฟอก นํายาทําความสะอาด ตะกร้า ถุงพลาสติก ฯลฯ เพือใช้ใน
สํานักงานเพือรองรับการให้บริการ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัว
เทียน นํามันเบรก สายไมล์ ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ หม้อนํา ฟิล์ม
กรองแสง ฯลฯ ใช้กับรถยนต์ของเทศบาลประเภทรถยนต์ส่วนกลาง   และ
รถยนต์ของเทศบาลประเภทรถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกนํา ทีใช้ใน
กิจการของเทศบาล

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 270,000 บาท
เพือเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน  นํามันจาระบี   นํามันเครือง   นํามันเบรก  นํามัน
สุญญากาศ นํามัน ไฮโดรริค ฯลฯ ใช้กับรถยนต์ของเทศบาล ประเภทรถ
ยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์   และรถยนต์ของเทศบาลประเภทรถยนต์
ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกนําทีในกิจการของเทศบาลหมายเหตุ  ทังนีให้เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที  20 มิถุนายน 2559
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วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์พืช จอบ เสียม อุปกรณ์
ขยายพันธุ์พืช ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า สี พู่กัน ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แผ่นป้าย สติกเกอร์ ป้าย
ผ้า   ค่าล้างอัดรูป ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทผ้าหมึก ตลับหมึก ผง
หมึก กระดาษต่อเนือง กระดาษใช้กับคอมพิวเตอร์ หัวพิมพ์
คอมพิวเตอร์ RAM  และ MOUSE เทปบันทึกข้อมูล ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 705,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้สําหรับอาคารสํานักงาน อาคารดับเพลิง
ของเทศบาล และค่ากระแสไฟฟ้าของหอกระจายข่าวระบบไร้สาย
เทศบาล ฯลฯ และอืนๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบเทศบาล
หมายเหตุ  ทังนีให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20 มิถุนายน 2559

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์เคลือนที ทีใช้ในราชการของ
เทศบาลเพือติดต่อราชการ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือดวงตราไปรษณีย์ยากรค่าไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียน การ
จัดส่งหนังสือ หรือจดหมายของทางราชการ ฯลฯ เพือจ่ายเป็นค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ยากร ค่าลงทะเบียน ค่าธนาณัติ ค่าโทรเลข

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์
เน็ตและค่าสือสารอืน ๆ ฯลฯ   

งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction  ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  สี
จํานวน  1  เครือง  มีคุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559   
ณ วันที  11  มีนาคม  2559  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร :ICT  ข้อ 49
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  หน้า  225 ข้อ 40) 
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งบรายจ่ายอืน รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าศึกษา วิจัยประเมินผลการบริหารจัดการประสิทธิภาพ
การทํางานสํารวจความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อเทศบาล

งบเงินอุดหนุน รวม 49,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 49,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 49,000 บาท
       1.โครงการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด จังหวัด
เชียงราย ประจําปี 2559  ตังไว้  20,000  บาท อุดหนุนทีทําการปกครอง
อําเภอเชียงของ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 188
  ข้อ 19)
       2.โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯตังไว้ 3,500 บาทอุดหนุนทีทําการปกครอง
อําเภอเชียงของ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม หน้า186
  ข้อ 15)
       3.โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ตังไว้  3,500 บาท อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอ
เชียงของ(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หน้า 187 ข้อ 16
       4.โครงการจัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาวันปิยมหา
ราช        ตังไว้   1,000 บาทอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเชียง
ของ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม หน้า 187 ข้อ 17)
       5.โครงการจัดเครืองราชสักการะถวาย เนืองในวันครบรอบวัน
สวรรคตและวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า ตังไว้ 4,000 บาท อุดหนุนที
ทําการปกครองอําเภอเชียงของ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 - 2562   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และ วัฒนธรรม  หน้า  188  ข้อ  20)
       6. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมกิงกาชาดอําเภอเชียงของประจํา
ปี 2559  ตังไว้ 5,000 บาท อุดหนุนสํานักงานกิงกาชาดอําเภอเชียงของ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน หน้า 193  ข้อ 8
       7. โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์อําเภอเชียง
ของและจังหวัดเชียงราย  ตังไว้  12,000  บาท   อุดหนุนทีทําการ
ปกครองอําเภอเชียงของ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม  หน้า 188  
ข้อ 18)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 207,480 บาท
งบบุคลากร รวม 207,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 207,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 207,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล ประเภทสามัญตามกรอบ
อัตรากําลัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,908,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,104,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,104,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 733,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนัก
งานพัสดุ  หรือตําแหน่งอืนๆตามกรอบอัตรากําลังฯ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 9,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาลและ
เงินทีปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิที ก.พ. หรือ ก.ท. รับรองว่าคุณสมบัติ
นัน เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งทีได้รับแต่งตัง ตามกรอบอัตรา
กําลัง ได้แก่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ หรือตําแหน่ง
อืนๆตามกรอบอัตรากําลังฯ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
คลัง ตามประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรืองหลักเกณฑ์
การกําหนดอัตราเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารฯ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 295,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินจ้างให้แก่พนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปตาม
กรอบอัตรากําลัง ได้แก่ ผช.เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี   ผช.เจ้าหน้าที
พัสดุ   ผช.เจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ หรือตําแหน่งอืนๆ ตามกรอบอัตรา
กําลังฯ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 23,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป ตามกรอบอัตรากําลัง ได้แก่  ผช.เจ้าหน้าทีการเงินและ
บัญชี   ผช.เจ้าหน้าทีพัสดุ  ผช.เจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ หรือตําแหน่ง
อืนๆ ตามกรอบอัตรากําลังฯ

งบดําเนินงาน รวม 767,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 142,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลภายนอกทีมาปฏิบัติงานให้กับเทศบาล
และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
หรือในวันหยุดราชการ ตามคําสังของเทศบาล ฯลฯ จ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านและค่าเช่าชือให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง    ผู้อํานวยการกองคลังเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีได้
และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล ตัง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทัวไปเกียวกับกิจการอันเป็นประโยชน์
ต่อเทศบาล  ดังนี
    -  ค่าธรรมเนียม  ต่างๆ
    -  ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ
    -  ค่าเช่าทรัพย์สินและอุปกรณ์เครืองใช้สํานักงาน
    -  ค่าโฆษณาและเผยแพร่
    -  ค่าถ่ายแบบพิมพ์เขียวและแบบแปลนแผนทีภาษี
    -  ค่าเบียประกัน
หมายเหตุ  ทังนีให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20 มิถุนายน 2559

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ 

2. โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีเข้าระบบ LTAX จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงการปรับปรุงแผนทีภาษี  เพือเพิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเทศบาลตําบลบุญเรือง เช่นค่าจ้าง ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 221 ข้อ 25)

3. โครงการบริการให้บริการชําระภาษีนอกสถานทีให้ความรู้แก่ประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการ
ดําเนินการตามโครงการเช่น จัดชือวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
อืนๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินได้ (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร หน้า 220 ข้อ 24)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเทศบาลให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
หมายเหตุ  ทังนีให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชือสิงของเครืองใช้ต่างๆใบเสร็จรับ
เงิน กระดาษ หมึก  ปากกา  เครืองเย็บกระดาษ  แฟ้ม  หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร เครืองเขียน แบบพิมพ์ สมุดและทะเบียนคุมบัญชีต่างๆ ฯลฯ ทีจํา
เป็นเกียวข้องต้องใช้ในงานกองคลัง
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่นแบตเตอรี ยางนอก ยางใน แม่
แรง หัวเทียน ไขควง กระจกมองข้างหลังรถยนต์ หม้อนํา ฟิล์มกรอง
แสง สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และเครืองยนต์อืนๆ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนชิน  
มันเครือง แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี  ฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์  และเครืองยนต์อืนๆ
หมายเหตุ  ทังนีให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดชือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
เขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟีล์มแถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปล้างที
อัด ขยาย ฯลฯ สําหรับป้าย และประชาสัมพันธ์ แผ่นพับและอืนๆทีเกียวกับ
การชําระภาษี เพือให้เป็นความรู้ ความเข้าใจ และเร่งรัดการจัดเก็บรายได้
ของเทศบาล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลเมน
บอร์ด   เมาส์   กระดาษต่อเนือง  แผ่นกรองแสง สายเคเบิล ตลับผง
หมึก สําหรับเครืองพิมพ์ โปรแกรมคอมฯ ซีดีรอมสอนการใช้
งาน โปรแกรมคอม ฯ     ฮาร์ดีล ซีดีรอม ซีดีไรท์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 7,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. จัดซือเครืองปรินเตอร์ จํานวน 7,900 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction  แบบฉีดหมึก (inkjet)
จํานวน  1  เครือง  มีคุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559   
ณ วันที  11  มีนาคม  2559  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร :ICT ข้อ 47
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  หน้า  228 ข้อ 52) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายให้เทศบาลตําบลเวียง เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าดําเนินการ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดชือหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินระดับอําเภอ อําเภอเชียงของเป็นสถานทีกลางทีกําหนดเป็นศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดชือหรือจัดจ้าง สําหรับปิดประกาศ เพือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการสอบราคา การประกวดราคา  รับ และเปิดซองสอบราคาหรือ
ประกวดราคาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ และบรรลุวัตถุประสงค์ทีได้วางไว้  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนทีอําเภอเชียงของ จึงมีมติเห็นชอบมอบ
หมายให้เทศบาลตําบลเวียงเป็นหน่วย งานรับผิดชอบในการดําเนินการจัด
ทําโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขต
อําเภอเชียงของทุกแห่ง เพือนําไปดําเนินการบริหารจัดการของศูนย์ต่อ
ไป(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า
222  ข้อ  27)
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,505,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,664,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,664,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 577,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาล ประเภทสามัญ ตามกรอบอัตรา
กําลังให้แก่หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เจ้าพนักงานป้องกัน
และ  อืนๆ ตามกรอบอัตรากําลังของสํานักปลัด

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของหัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความ
สงบ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรือง  หลักเกณฑ์การ
กําหนดอัตราเงินเดือนประจําตําแหน่งฯ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 708,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนลูกจ้างประจํา ตังไว้ 3 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับรถ
บรรทุกนํา (1 คน) พนักงานประจํารถบรรทุกนํา (1 คน ) และพนักงาน
วิทยุ (1 คน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป สังกัด
สํานักปลัดทุกคนตามกรอบอัตรากําลัง
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้าง
ทัวไปสังกัดสํานักปลัดทุกคนตามกรอบอัตรากําลัง

งบดําเนินงาน รวม 690,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,800 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 70,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและเป็นค่าเช่าชือให้แก่พนักงานเทศบาล  ทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียนการฝึก
อบรมสัมมนาต่างๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับ
คําสังจากนายกฯ ให้ไปปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ของเทศบาลตําบล โดย
จ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทางพนักงานค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบินและค่าใช้จ่ายอืนๆ

2.โครงการกิจกรรมวัน อปพร. จํานวน 20,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายอาหาร เครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการฯ ฯลฯ เพือ
ความสามัคคีแก่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนได้มีกิจกรรมร่วมกันเพือ
ตระหนักในหน้าที  และภารกิจทีต้องเสียสละ (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร  หน้า 211  ข้อ 16)

3.โครงการป้องกันไฟป่า จํานวน 20,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําแนวป้องกันไฟป่าจากการฝึกอบรม เจ้า
หน้าที  และอาสาสมัครฯการรณรงค์ไฟป่าให้ความรู้ประชาชน เพือ
ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน  ที มท.0891.4/ว.212 ลงวันที 13  ก.พ. 2558 (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมสงเคราะห์
และสวัสดิการชุมชน   หน้า  191   ข้อ 2 )

4. โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อนจากสาธารณภัยต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายอาหาร เครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการฯ  ป้ายรณรงค์
ต่างๆ ฯลฯ   เพือเป็นค่าใช้จ่าย อาหาร  เครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ โครงการป้าย  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน   หน้า  193
   ข้อ 7 )
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5. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายอาหาร  เครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าเอกสาร ป้ายโครง
การฯลฯ  เพือฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. หรือเพือฝึกทบทวน อป
พร. เดิมให้มีความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย   สร้างความพร้อมบุคลากรเมือเกิดเหตุสาธารณภัย (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปีพ.ศ. 2560 - 2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
สงเคราะห์ และสวัสดิการชุมชน หน้า  192  ข้อ 6 )

6.โครงการรณรงค์ ขับขีปลอดภัย  เปิดไฟใส่หมวก จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย  ค่าอาหาร  เครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้าย
โครงการ     ป้ายรณรงค์ต่างๆ  ฯลฯ  เพือรณรงค์ความปลอดภัยการจราจร
ในตําบล ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที ชร.0037.8/ว084 ลงวันที  12
 เมษายน 2554  เรือง การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  100%
 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนหน้า 191 ข้อ 3)

7.โครงการลดอุบัติเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่าย    ค่าอาหาร   เครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ป้ายโครงการ
ป้ายรณรงค์ต่างๆ ฯลฯ เพือรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุ และรักษาความสงบ
เรียบร้อยช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น  เทศการปีใหม่เทศกาลสงกรานต์เทศกาล
ลอยกระทง ฯลฯใช้จ่ายอืนๆในโครงการ โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย   ด่วนทีสุดที  มท.0810.5/ว2516  ลงวันที  29
  พฤศจิกายน 2556 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
ชุมชน หน้า 192 ข้อ 4)

ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดชือกระดาษ  หมึก ปากกา  ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิ
ปเป๊ก  เทปพีวีชีแบบใส   ลวดเย็บ กระดาษกาว แฟ้ม สมุด บัญชี แบบ
พิมพ์  ตรายาง ซอง ธงชาติ ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร หมึกเครืองอัด
สําเนาดิจิตอล ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ   เช่นแบตเตอรี ยางนอก  ยางใน  สาย
ไมล์ตลับลูกปืน  กระจกมองข้างรถ   หม้อนํา ฟิล์มกรองแสงใช้กับรถยนต์
เทศบาลประเภทรถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์ของเทศบาล และประเภทรถ
ยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกนําทีใช้กิจการของเทศบาล

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่านํามันเพลิงและหล่อลืน  เช่น   นํามันดีเซล  นํามันเบนชิน จาร
บี นํามันเครือง นํามันเบรก กลันนํามันสุญญากาศ นํามันไฮโดรดริก ฯลฯ
 ใช้กับรถยนต์เทศบาลประเภทรถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์ของเทศบาล
และประเภทรถยนต์ดับเพลิง,  รถยนต์บรรทุกนําทีใช้ในกิจการของ
เทศบาล
หมายเหตุ  ทังนีให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20 มิถุนายน 2559
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกายเพือปฏิบัติงานของสํานักปลัดและ งาน
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยและงานอืนๆ ทีจําเป็นเช่น ชุดดับ
เพลิง  เสือจราจร ถุงเท้า ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ และอืนๆ ทีจําเป็นในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทผ้าหมึก, ตลับหมึก  ผง
หมึก ,กระดาษต่อเนือง,กระดาษใช้กับคอมพิวเตอร์,หัวพิมพ์
คอมพิวเตอร์  RAM และ  MOUSE, เทปบันทึกข้อมูล ฯลฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจัดซือถังดับเพลิงหรือนํายาเคมีดับเพลิงแบบเคมีวัสดุในการดับ
เพลิง ฯลฯ

งบลงทุน รวม 150,480 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,480 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 15,000 บาท
เพือจัดซือโต๊ะทํางาน 5 ฟุต พร้อมเก้าอี  จํานวน 2 ชุดชุดละ 7,500
 บาท  สําหรับ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบและ เจ้าพนักงาน
ป้องกันชํานาญงาน  ตังตามราคาท้องถิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร หน้า 227 ข้อ 45)

2.ตู้เก็บเอกสาร 4 ลินชัก จํานวน 8,000 บาท
เพือจัดซือตู้เก็บเอกสาร 4 ลินชัก จํานวน  2  หลังๆ ละ  4,000 บาท ตัง
ตามราคาท้องถิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 227  ข้อ  48 )

3.พัดลมติดผนัง จํานวน 1,500 บาท
เพือจัดซือพัดลมติดผนัง อาคารป้องกันและบรรเทาฯ จํานวน 1 เครือง ตัง
ตามราคาท้องถิน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร หน้า 226 ข้อ 41 )

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.เครืองรับส่งวิทยุ กําลังส่ง 10 วัตต์ จํานวน 28,000 บาท
เพือจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังส่ง 10
 วัตต์  ประกอบด้วย ตัวเครือง เพาเวอร์ซัพพลาย และ
ไมโครโฟน จํานวน 1 เครือง ตังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร   หน้า 224  ข้อ  36 )
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1.เตียงนอน 2 ชันพร้อมทีนอน จํานวน 14,980 บาท
จัดซือเตียงนอน 2 ชัน พร้อมทีนอน จํานวน 2 ชุดๆ ละ 7,490 บาท ตัง
ตามราคาท้องถิน  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  หน้า 227
  ข้อ  46 )

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
1. สายดับเพลิงพร้อมหัวฉีดดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจัดซือครุภัณฑ์ดับเพลิงได้แก่  สายดับเพลิง  ฯลฯ  และ อืนๆ ทีจําเป็น
ต้องใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามราคาท้องตลาดทัว
ไป  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  หน้า225   ข้อ 39) 

2. อุปกรณ์ดับไฟป่า จํานวน 30,000 บาท
เพือจัดซืออุปกรณ์ดับไฟป่า ได้แก่ ไม้ตบไฟ  ถังฉีดนํา และอืนๆทีจําเป็น
ในการดับไฟป่า ราคาตามท้องตลาด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร  หน้า  224  ข้อ 35) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. เครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED  สี จํานวน 17,000 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction  ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จํานวน  1  เครือง  มีคุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559   
ณ วันที  11  มีนาคม  2559  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร :ICT ข้อ 49
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  หน้า  225   ข้อ 40) 

2. เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สําหรับสํานักงาน จํานวน 1
 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559  ณ  วันที 11 มีนาคม  2559
 ของกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสา : ICT ข้อ 10 (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การ    เมืองและการบริหาร หน้า 227 ข้อ 47) 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,275,940 บาท
งบบุคลากร รวม 890,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 890,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 520,440 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ดังนี
 - ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 - ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 337,800 บาท
-พนักงานจ้างตามภารกิจ ตังไว้ 1อัตรา  ได้แก่
            1) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล ตังไว้ 1 อัตรา
 - พนักงานจ้างทัวไป ตังไว้ 1 อัตรา  ได้แก่
            1) ตําแหน่ง นักการ  ตังไว้ 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 32,100 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป    
-พนักงานจ้างตามภารกิจ ตังไว้ 1 อัตรา  ได้แก่
 1) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล ตังไว้ 1 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป ตังไว้ 1 อัตรา  ได้แก่
 1) ตําแหน่ง นักการ  ตังไว้ 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 385,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
ในวันหยุดราชการตามคําสังของเทศบาล ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านและเป็นค่าเช่าซือให้แก่พนักงานทีมีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานเทศบาล และ
ลูกจ้างประจํา

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
 1)  ค่าเช่าทรัพย์สิน
 2)  ค่าตักสิงปฏิกูล
 3)  ค่าระวางบรรทุก ค่าบริการรับใช้
 4)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่
 5)  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
 6)  ค่าจ้างเหมาบริการ   เช่น จ้างเหมาบุคคลภายนอกทํากิจการต่างๆ ให้
เทศบาล จ้างเหมาทําวารสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว สติกเกอร์ ค่าจ้างติดตัง
ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น ฯลฯ 
 7) ค่าเบียประกัน
หมายเหตุ  ทังนีให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20 มิถุนายน 2559

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง เช่นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเทศบาลให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
หมายเหตุ  ทังนีให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 143,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ   เพือใช้ในสํานักงานกองการ
ศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น  กระดาษ  หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เทปชนิดใส ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม  สมุด
บัญชี   สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์ ตรายาง  ซอง   ธงชาติ   สิง
พิมพ์ทีได้จาการซือหรือจ้างพิมพ์   ตะแกรงวาง เอกสาร นําดืม เครืองเย็บ
กระดาษ แบบพิมพ์ หมึกเครืองถ่ายเอกสาร หมึกเครืองอัดสําเนา
ดิจิตอล กระดานไวท์บอร์ด เครืองคํานวณเลข ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ เช่นสายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ      

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าสิงของเครืองใช้
ต่างๆ เช่น  แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา  จาน
รอง มีด  ยาฆ่าแมลง  ผงซักฟอก  นํายาทําความสะอาด ตะกร้า ถุง
พลาสติก  พรม ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ หรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เช่นแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์
ตลับลูกปืนกระจกมองข้างรถ หม้อนํา ฟิล์มกรองแสง ใช้กับรถ
จักรยานยนต์

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 3,600 บาท
เพือเป็นค่านํามันเพลิงและหล่อลืนเช่น นํามันดีเซล นํามันเบนชิน จารบี
นํามันเครือง  นํามันเบรก  กลันนํามันสุญญากาศ  นํามัน ไฮโดรดริกฯลฯ
 ใช้กับรถจักรยานยนต์
หมายเหตุ  ทังนีให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษ
เขียน  โปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปทีล้างอัด
ขยาย ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง  สาย
เคเบิล  แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  เมาส์  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นดิสเกต
 ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 26,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 6,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบุญเรือง
ตังจ่ายจากเงินรายได้
หมายเหตุ  ทังนีให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20 มิถุนายน 2559

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมายและค่าบํารุงรักษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบุญเรือง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,208,034 บาท
งบบุคลากร รวม 1,429,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,429,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 792,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนครู คศ.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลบุญ
เรือง จํานวน 3  คน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 623,040 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
เล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลบุญเรือง จํานวน 4 คน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 14,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลบุญ
เรือง จํานวน 4 คน

งบดําเนินงาน รวม 1,463,354 บาท
ค่าใช้สอย รวม 848,400 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการจัดการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จํานวน 100,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดการศึกษาปฐมวัย ค่าวัสดุการศึกษา สือ
การเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี  
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเรืองเหนือ ตังไว้  25,000  บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเรืองใต้ ตังไว้ 25,000  บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นปล้อง  ตังไว้ 50,000  บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หน้า 174 ข้อ 13 - 15)
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2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 504,400 บาท
 1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สําหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด ดังนี   
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเรืองเหนือ ตังไว้  20 คน
คนละ 20 บาท  ตังไว้ 280 วัน เป็นเงิน  112,000  บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเรืองใต้   ตังไว้  30 คน
คนละ 20 บาท  ตังไว้ 280 วัน เป็นเงิน  168,000  บาท  
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นปล้อง  ตังไว้  40 คน
คนละ 20 บาท  ตังไว้ 280 วัน เป็นเงิน  224,400  บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หน้า 171 ข้อ 3)

3.โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบุญเรือง

จํานวน 14,000 บาท

ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก /ผู้ดูแลเด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบุญเรือง จํานวน 7 คนๆ
ละ 2,000 บาท (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 182
 ข้อ 43)

4. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร และเครือง
ดืม ค่าสนับสนุน ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล  ค่าของชําร่วย   ค่า
มหรสพ  ค่าจ้างเหมาและบริการ  ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าวัสดุสํานักงาน ค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษาฯ หน้า 174  ข้อ 16)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 180,000 บาท
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเทศบาลให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
หมายเหตุ  ทังนีให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ท0ี808.2/ว 3523 ลงวันที  20 มิถุนายน 2559
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ค่าวัสดุ รวม 614,954 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 614,954 บาท

1.ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน จํานวน   429,230  บาท    
ตังจ่ายไว้เป็นค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึนพืนฐาน  ดังนี    
 - โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง ตังไว้  106 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน 
ตังไว้ 260 วัน เป็นเงิน  203,117.20 บาท
 - โรงเรียนบ้านบุญเรือง  ตังไว้  87  คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน
ตังไว้ 260 วัน เป็นเงิน  166,709.40  บาท
 - โรงเรียนบ้านหก  ตังไว้  31   คนๆละ 7.37 บาท/วัน
ตังไว้ 260 วัน เป็นเงิน  59,402.20  บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หน้า 170  ข้อ 2)
  
2.ค่าอาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบุญเรือง
จํานวน  185,724  บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นอาหารเสริม(นม) สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลบุญเรือง ดังนี   
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเรืองเหนือ ตังไว้  20 คนๆละ 7.37
 บาท  ตังไว้ 280 วัน เป็นเงิน  41,272  บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเรืองใต้   ตังไว้  30 คนๆละ 7.37 บาท  ตัง
ไว้ 280 วัน เป็นเงิน  61,908  บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นปล้อง  ตังไว้  40  คนๆละ     7.37 บาท  ตัง
ไว้ 280 วัน เป็นเงิน  82,544  บาท
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หน้า 170  ข้อ 1)

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
1. โครงการติดตังกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเรืองเหนือ จํานวน 150,000 บาท
เพือติดตังกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเรืองเหนือ (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 177 ข้อ 23)
2. โครงการติดตังกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นปล้อง จํานวน 150,000 บาท
เพือติดตังกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นปล้อง (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม หน้า 177 ข้อ 24)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,015,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,015,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,015,000 บาท

1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านบุญเรือง  จํานวน  423,000  บาท
             1) โครงการอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียน อนุบาล-ชัน
ประถมศึกษาปีที 6 ตังไว้  87  คนๆละ 20 บาท   จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน 348,000 บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หน้า 171
  ข้อ 5)
            2) โครงการจัดกิจกรรมและเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ศูนย์เครือ
ข่ายการศึกษาตําบลบุญเรือง  จํานวน 25,000 บาท ตังไว้เพือจ่ายเป็นราย
จ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวด
อืนๆ เช่น ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าใช้สอย ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หน้า 172
 ข้อ 8)
            3) โครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน
จํานวน  50,000  บาท   
ตังไว้เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ เช่น  ค่าตอบแทน  ค่าจ้าง ค่าใช้สอย ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-
2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม  หน้า 172 ข้อ 9)

2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง จํานวน  424,000  บาท
            1) โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน อนุบาล-ชัน
ประถมศึกษาปีที 6   ตังไว้  106 คนๆละ 20 บาท   จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน  424,000 บาท (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  หน้า 171
 ข้อ 6)

3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหก   จํานวน   157,000  บาท
            1) โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน อนุบาล-ชัน
ประถมศึกษาปีที 6   ตังไว้ 31  คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน
จํานวน 124,000 บาท(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
หน้า 171 ข้อ 4)   
            2) โครงการขอสนับสนุนค่าพาหนะเดินทางไปเรียนร่วมสําหรับ
นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน  33,000  บาท
ตังไว้เพือจ่ายสมทบเป็นค่าจ้างเหมารถยนต์ตู้ รับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียน
บ้านหกไปเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  หน้า 173 ข้อ 12)

4. อุดหนุนโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม  จํานวน  11,000  บาท
            1) โครงการหนึงใจติวให้น้องเพือศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดโครงการหนึงใจติดให้น้อง
เพือศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา   เช่น  ค่า วัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้สอย ค่าจ้าง
เหมาบริการและค่าใช้จ่าย  อืนๆ ทีเกียวข้อง(ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  หน้า 173 ข้อ 11)
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการฝึกอบรมภาษาฯ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จํานวน 60,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ  เช่น ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ อุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-
2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม หน้า 175  ข้อ 18 )

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,428,180 บาท
งบบุคลากร รวม 1,194,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,194,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 329,760 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากําลังพร้อม
ทังปรับปรุงเงินเดือนตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข หรือ
ตําแหน่งอืนๆทีเพิมตามกรอบอัตรากําลังดังนี
   -  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ตังไว้ 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
 ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณ
สุข  จํานวน 1 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,160 บาท
ตังไว้เป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําตามแผนอัตรากําลัง พร้อมทังเงินปรับ
ปรุงค่าจ้าง ตําแหน่ง พนักงานขับรถขยะ  หรือตําแหน่งอืนๆ ทีเพิมตาม
กรอบอัตรากําลัง ดังนี
   -พนักงานขับรถขยะ ตังไว้ 1 อัตรา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 562,236 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน(ค่าจ้าง)ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่ง   พนักงานประจํารถบรรทุกรถขยะ คนงานทัวไป  หรือตําแหน่ง
อืนทีเพิมตามกรอบอัตรากําลัง ดังนี
 -  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ 
ตังไว้ 3 อัตรา
  -  พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง คนงานทัวไป ตังไว้ 2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,024 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงาน
จ้าง ได้แก่ พนักงานจ้างประจํารถบรรทุกรถขยะ คนงานทัวไป หรือ
ตําแหน่งอืนทีเพิมตามกรอบอัตรากําลัง ดังนี
 -  พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ 
ตังไว้ 3 อัตรา
 -  พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง คนงานทัวไป ตังไว้ 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 234,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 59,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่  พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลทีมาปฏิบัติงาน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ และค่าเช่าทีพักในการเดินทางไป
ราชการสําหรับพนักงานเทศบาล

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
หมายเหตุ  ทังนีให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที  มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือชือวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน เช่น เครืองเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ ค่า
กระดาษ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่านําดืม ค่าวารสาร  หนังสือพิมพ์  เอกสาร บท
ความ หนังสือเกียวกับการเผยแพร่ ความรู้ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น ปลักไฟ สาย
ไฟฟ้า  หลอด ไฟฟ้า    ตลอดจนวัสดุไฟฟ้าอืนๆ ฯลฯ ในการซ่อมเปลียน
อุปกรณ์ไฟฟ้า

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ รถยนต์ รถจักยานยนต์ เครืองจักร
กล  เช่นยางนอก ยางใน หัวเทียน แบตเตอร์รี และวัสดุ
ยาน พาหนะ อืนๆ  ฯลฯ ทีจําเป็น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าชือกระดาษเขียนโปสเตอร์ ดินสอสี  พู่กัน  สีนํา สีนํา
มัน ฟีล์มถ่ายรูป รูปสี รูปขาวดําได้จาก การล้างอัดขยาย เพือใช้ในงานการ
ผลิตสือ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัสดุโฆษณาอืนๆ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดชือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นกระดาษต่อเนือง ผ้าพิมพ์
เครืองคอมพิวเตอร์ แผ่นความจําแม่เหล็ก ตัวชีตําแหน่ง (Mouse) กล่อง
ใส่แผ่นความจําแม่เหล็ก สําหรับใช้กับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 575,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่าย   ดังนี
 (1)ค่าเช่าทรัพย์สิน
 (2)ค่าตักสิงปฏิกูล
 (3)ค่าระหว่างบรรทุก คาบริการรับใช้
 (4)ค่าโฆษณาและเผยแพร่
 (5)ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 (6)ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาบุคลภายนอกทํากิจการต่างๆ 
ให้เทศบาล จ้างเหมาทําวารสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว สติกเกอร์ ค่าจ้างติดตัง 

สาธารณูปโภค ฯลฯ  ทีเกียวกับการ ให้บริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอืนๆ
หมายเหตุ  ทังนีให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20 มิถุนายน 2559

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน จํานวน 40,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงาน ค่าวิทยากร ค่าใช้
สอย และวัสดุ ค่าอาหารประกอบเลียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม หน้า 197 ข้อ1 )

2. โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จํานวน 40,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและกําจัดโรค
ติดต่อจากสัตว์ อาทิ เช่นสุนัขและแมว วัว ควาย หมู ฯลฯ  เช่น โรคพิษ
สุนัขบ้า โรคปากเท้า โรคระบาดจากสัตว์ รวมถึงการควบคุมโรคจาก
สัตว์  เช่น การอบรมอาสาสมัคปศุสัตว์ ค่าจัดชือวัคซีนป้องกัน โรคพิษ
สุนัขบ้า ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีปฏิบัติงาน ค่าอาหารประกอบลียง และค่าใช้
จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิงแวดล้อม หน้า  202
  ข้อ 10 )

3.โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักย
ภาพ อสม. เช่น เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างทําอาหารประกอบ
เลียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-
2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  หน้า  199
 ข้อ 2 )
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4. โครงการพัฒนาศักยภาพสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้าน
อาหารแผงลอย เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบียเลียง  ค่าอาหารประกอบ
เลียง      ค่าวัสดุอุปกรณ์   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม หน้า  201  ข้อ 8 )

5. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบียเลียง  ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 202 ข้อ 9 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเทศบาลให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
หมายเหตุ  ทังนีให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุก่อสร้างต่างๆ  เช่น  ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี ปูน
ชีเมนส์  ทราย  อิฐ  หินคลุก  หินลูกรัง  คอนกรีตผสม
เสร็จ  กระเบือง  ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆ เช่น นํามัน เบน
ชิน  นํามันดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ  สําหรับใช้รถจักรยานยนต์เพือใช้ใน
กิจการเทศบาล
หมายเหตุ  ทังนีให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20 มิถุนายน 2559

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์  เช่น กระบอกฉีด
ยา  เข็ม  สําลี  เคมีภัณฑ์ ยารักษาโรค แอลกอฮอล์ ฯลฯ และวัสดุวิทยา
ศาสตร์ เช่น นํายาตรวจทางการวิทยาศาสตร์ นํายาเคมี ทีจําเป็นและเกียว
ข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น นํายาอีเอ็ม เคียว คราด มีด บัว
รดนํา สายยาง และอืนๆ เกียวข้อง ฯลฯ เพือใช้ในการดูแลรักษาสภาพแวด
ล้อมชุมชน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

1.ประเภทกระแสไฟฟ้า เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล
ตําบลบุญเรืองและอืนๆทีอยู่ในความรับผิดชอบ
หมายเหตุ  ทังนีให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20 มิถุนายน 2559
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งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 75,000 บาท

1.อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  จํานวน 75,000.- บาท
ตังไว้เพืออุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล โดยจัดสรรเป็น
ค่าดําเนินงานของ อสม. ทุกหมู่บ้าน ๆ ละ 7,500 บาท ตังไว้ 10 หมู่
บ้าน (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม หน้า 200 ข้อ 5)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 8,524,740 บาท
งบบุคลากร รวม 1,696,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,696,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,215,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน   ดังนี  - ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง
 - ตําแหน่งนักผังเมือง
 - ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 - ตําแหน่งนายช่างโยธา  1  อัตรา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 396,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) ให้กับพนักงานจ้าง   ดังนี
    1.พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 -  ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา   ตังไว้ 1 อัตรา
 -  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   ตังไว้   1 อัตรา
     2.พนักงานจ้างทัวไป
 -ตําแหน่งคนงานตังไว้   1  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้างดังนี
    1.พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 -  ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา   ตังไว้ 1 อัตรา
 -  ตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   ตังไว้   1 อัตรา
    2.พนักงานจ้างทัวไป
 -ตําแหน่งคนงานตังไว้   1  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 2,573,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 138,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจําทีมาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการตามคําสังของเทศบาล ฯ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล  ดังนี
 -ตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง
 -ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 -ตําแหน่งนายช่างโยธา 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจํา

ค่าใช้สอย รวม 1,230,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 400,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็น 
            (1) ค่าเช่าทรัพย์สิน
            (2) ค่าตักสิงปฏิกูล
            (3) ค่าระวางบรรทุก ค่าบริการรับใช้
            (4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
            (5) ค่าธรรมเนียมต่างๆ
            (6) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาบุคคลภายนอกทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ให้กับเทศบาล งานดิน งานขุดลอก งานก่อสร้าง ทําวารสาร ไว
นิล แผ่นพับ แผ่นปลิว สติกเกอร์ เข้ารูปเล่ม ค้าจ้างติดตังระบบ
สาธารณูปโภค ระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
            (7) ค่าเบียประกัน
หมายเหตุ  ทังนีให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20 มิถุนายน 2559

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงาน
เทศบาล  และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าทีพัก และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 800,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 
หมายเหตุ  ทังนีให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
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ค่าวัสดุ รวม 1,185,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ
 เช่น  กระดาษ  หมึก  ปากกา  เครืองเย็บกระดาษ  แฟ้ม  แบบพิมพ์  ค่า
ถ่ายเอกสาร ฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และวิทยุเช่น  สายไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า โคม
ไฟ  สวิตช์ไฟ   ฯลฯ สําหรับไฟฟ้าสาธารณะ ทีเทศบาลดูแลรับผิดชอบและ
ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล งานสถานที  รัฐพิธี ประเพณีต่าง ๆ  เป็น
ต้น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น  แปลง  ไม้
กวาด  เข่ง  ถ้วย  ชาม ช้อนส้อม  แก้วนํา  นําดืม  จานรอง  มีด  ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุก่อสร้างต่างๆ  เช่น  ไม้ต่าง ๆ ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี
ปูนชีเมนส์  ทราย  อิฐ  หินคลุก  หินลูกรัง  คอนกรีตผสม
เสร็จ  กระเบือง  ฯลฯ สําหรับซ่อมบํารุงระบบสาธารณูปโภค และการจัด
สถานทีจัดงาน  พิธีการ  รัฐพิธี  ราชพิธี และประเพณีต่างๆ เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ เช่น แบตเตอร์รี  ยางนอก  ยางใน
  แม่แรง  หัวเทียน  ไขควง  ประแจขันน๊อต  ขนาดต่างๆ กระจกมองข้าง
รถยนต์  หม้อนํา  ฟีล์มกรองแสง  สําหรับรถยนต์ รถจักรยายนต์  เครือง
จักรกล และอืน ๆทีเกียวข้อง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
จ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น นํามันดีเซล  นํามัน
เบนซิน  นํามันเครือง  แก๊สหุงต้ม  นํามันจารบี ฯลฯ สําหรับรถ
ยนต์ เครืองจักรกล  เครืองสูบนํา เครืองยนต์อืนๆ
หมายเหตุ  ทังนีให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20 มิถุนายน 2559

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น พันธุ์พืช วัสดุเพาะชําต้น
หญ้า   กรรไกรตัดกิงไม้  ฯลฯ   รวมถึงไม้ดอก   ไม้ประดับ  ดิน เพือจัด
สวนหย่อมในเขตเทศบาลและดําเนินการตามพระราชเสาวนีย์

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน และสีผ้า  ป้าย  ไม้อัด  ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูป
ทีล้างอัดขยาย ฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ เสือผ้า ฯลฯ ให้แก่
คนงาน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทป
บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับ ผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สาย
เคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นดี
สเกตต์  ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลบุญ
เรือง
หมายเหตุ  ทังนีให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
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งบลงทุน รวม 4,055,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,055,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ 2 จํานวน 400,000 บาท
ขนาดกว้างเฉลีย 3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 21.00 เมตร หรือ
พืนทีไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงพืนทีอาคารเดิม ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน หน้า 79  ข้อ 47

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
1.โครงการก่อสร้างพนังกันดินลําห้วยภูแกงข้างวัดบุญเรืองเหนือด้านทิศ
เหนือ หมู่ 1

จํานวน 400,000 บาท

หนา  0.20 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.80 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 60.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด (ปรากฎใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครง
สร้างพืนฐาน หน้า 72 ข้อ 16)
10. โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.หน้าบ้าน นายแก้ว วงไฮ ถึงบ้าน 
นางสมพิน ลําเปิงมี หมู่ 7

จํานวน 150,000 บาท

ขนาดกว้างเฉลีย 0.30 เมตร หนา 0.10  เมตร ลึกตามสภาพไม่น้อย
กว่า 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 87เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 111ข้อ 172)
11. โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. หน้าบ้าน นายตุุ๋ย กันทะวงค์ ถึง
หน้าบ้าน นางไพรวัลย์ ตนภู หมู่ 7

จํานวน 110,000 บาท

ขนาดกว้างเฉลีย 0.30 เมตร หนา 0.10  เมตร ลึกตามสภาพไม่น้อย
กว่า 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 65 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 110 ข้อ 171)
12. โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. หน้าบ้าน นายตา  สุยะราช  หมู่ 7 จํานวน 140,000 บาท
ขนาดกว้างเฉลีย 0.30 เมตร หนา 0.10  เมตร ลึกตาม
สภาพ 0.20-0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 85.50 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 110 ข้อ 170)
13. โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ซอย 10/1 เชือมโรงเรียนบ้านต้น
ปล้องแดนเมือง หมู่ 8

จํานวน 130,000 บาท

ขนาดกว้างเฉลีย 0.20 เมตร หนา 0.10  เมตร ลึกตาม
สภาพ 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 82.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 114 ข้อ 188)
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14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11 หมู่ 8 ข้างโรงเรียนบ้านต้นปล้อง
แดนเมืองเชือมบ้านแดนเมือง หมู่ 6

จํานวน 270,000 บาท

ขนาดกว้างเฉลีย 3.00-3.50 เมตร หนา 0.15  เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 172 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 542.75 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 112 ข้อ 181)
15. โครงการก่อสร้างพนังกันดินหน้าวัดป่าอ้อ หมู่ 9 จํานวน 400,000 บาท
หนา 0.25 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร  ความยาวไม่น้อย
กว่า 40.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 119 ข้อ 206)
16. โครงการก่อสร้างพนัง คสล.ข้างศาลาเอนกประสงค์ประจําหมู่บ้าน หมู่ 
10

จํานวน 300,000 บาท

หนา 0.20 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.80 เมตร  ความยาวไม่น้อย
กว่า 40.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 124 ข้อ 227)
17. โครงการก่อสร้างพนัง คสล.หลังหอประชุมประจําหมู่บ้าน หมู่ 10 จํานวน 110,000 บาท
หนา 0.20 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.80 เมตร  ความยาวไม่น้อย
กว่า 15.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 124 ข้อ 228)
2. โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.ถนนสายหลักซาววา-ป่าเคาะ บริเวณ
หน้าบ้าน นางใบ สุทธิวนานุรักษ์

จํานวน 180,000 บาท

ขนาดกว่างเฉลีย 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกตามสภาพไม่น้อย
กว่า 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 107.50 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน หน้า 82 ข้อ 59)
3. โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ถนนสายหลักซาววา-ป่าเคาะ 
บริเวณหน้าบ้านนางคําเอ้ย พรมมี หมู่ 3

จํานวน 90,000 บาท

ขนาดกว้างเฉลีย 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร  ลึกตามสภาพพืนที ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 56.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน หน้า 84 ข้อ 64)
4. โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.ซอยบ้าน นายประเสริฐ  ลําพึงมี หมู่ 
3

จํานวน 175,000 บาท

ขนาดกว้างเฉลีย 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกตามสภาพไม่น้อย
กว่า 0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 97.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐาน หน้า 83  ข้อ 62)
5. โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ซอย 20 หมู่ 4 จํานวน 70,000 บาท
ขนาดกว้างเฉลีย 0.20 เมตร หนา 0.07  เมตร ลึกตามสภาพไม่น้อย
กว่า 0.20 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 55.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 90 ข้อ 90)
6. โครงการก่อสร้างทางระบายนําพร้อมพนังกันดินข้างร้านไดนาโมบ้านหก 
หมู่ 4

จํานวน 330,000 บาท

ความกว้างตามสภาพพืนที ความยาวไม่น้อยกว่า 108 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 89 ข้อ 86)
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7. โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.บริเวณหลังหอประชุม หมู่ 5 จํานวน 170,000 บาท
ขนาดกว้างเฉลีย 0.20 เมตร หนา 0.07  เมตร  ลึกตามสภาพไม่น้อย
กว่า 0.20 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  119 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 100ข้อ 127)
8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1-1 หน้าบ้านนายมานพ  เสนา หมู่ 5 จํานวน 230,000 บาท
ขนาดกว้างเฉลีย  3.50 เมตร หนา 0.15  เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 135เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 472.50 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 95 ข้อ 106)
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแดนเมือง หมู่ 6 เชือมโรงเรียนบ้านต้น
ปล้องแดนเมือง

จํานวน 400,000 บาท

ขนาดกว้างเฉลีย 3.50-4.00 เมตร (ตามสภาพ
พืนที) หนา 0.15  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 200 เมตร หรือพืนทีรวม
ไม่น้อยกว่า 802 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 104 ข้อ  144)

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 200,000 บาท
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอเชียงของ   จํานวน  200,000
 บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าขยายเขตและติดตังไฟฟ้าในเขตเทศบาลตําบล
บุญเรือง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560- 2562 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน หน้า 69 ข้อ4)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 606,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 606,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 336,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 156,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็น    (1) ค่าเช่าทรัพย์สิน
  (2) ค่าตักสิงปฏิกูล
  (3) ค่าระวางบรรทุก ค่าบริการรับใช้
  (4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
  (5) ค่าธรรมเนียมต่างๆ
  (6) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาบุคคลภายนอกทํา
 กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเทศบาล งานดิน งานขุดลอก งานก่อสร้าง ทํา
วารสาร ไวนิล แผ่นพับ แผ่นปลิว สติกเกอร์ เข้ารูปเล่ม ค้าจ้างติดตังระบบ
สาธารณูปโภค ระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
  (7) ค่าเบียประกัน
หมายเหตุ  ทังนีให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20 มิถุนายน 2559

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจ้างเหมาฝังกลบและปรับปรุงบ่อขยะ จํานวน 110,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการฝังกลบ ปรับปรุง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็นต่อการบริหารจัดการบ่อขยะของเทศบาลตําบลบุญเรือง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาทรัพย์สินเทศบาลสามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
หมายเหตุ  ทังนีให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 90,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าซืออุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด เช่น  แปรง  ไม้
กวาด  เข่ง ถังขยะ  ถุงใส่ขยะ กระสอบฟาง  ถ้วย จาน ช้อน ส้อม แก้ว
นํา มีด ถังนํา ผงซักฟอก  นํายาทําความสะอาด ตะกร้า ที
นอน หมอน มุ้ง ปลอกหมอน  ผ้าปูทีนอน เสียม จอบ  และวัสดุงานบ้าน
อืน ๆ ฯลฯ ทีจําเป็นในงานนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
ตังไว้เพือเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนต่างๆเช่น  นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง แก๊สหุงต้ม ฟืน ไม้ แกลบฯลฯ 
หมายเหตุ  ทังนีให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที  20 มิถุนายน 2559

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
ตังไว้เป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือ กางเกง ผ้า ถุง
เท้า รองเท้า หมวก ฯลฯ สําหรับพนักงานเก็บขยะ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 767,520 บาท
งบบุคลากร รวม 317,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 317,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 317,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานเทศบาลประเภทสามัญตามกรอบอัตรา
กําลังได้แก่ นักพัฒนาชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับคําสังจากนายกฯให้ปฏิบัติหน้าที
เพือประโยชน์ของเทศบาลตําบลบุญเรือง โดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง
พนักงาน  ค่าพาหนะ   ค่าเช่าทีพัก   ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้อง
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10.โครงการลานค้าลานวัฒนธรรม จํานวน 70,000 บาท
เป็นค่าจัดสถานที จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ ฯลฯ เพือจัดกิจกรรม
ลานค้าลานวัฒนธรรมเพือส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เปิดเวทีให้
เด็ก เยาวชน และประชาชนทัวไปได้แสดงออกทางสร้างสรรค์  และช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนโดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้
ค้าขาย สร้างรายได้เข้าชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-
2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 148 ข้อ 7)

11. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีตําบลบุญเรือง จํานวน 30,000 บาท
เพือเพิมพูนทักษะการเป็นผู้นําให้แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตัวแทน
สตรีระดับหมู่บ้านและ ตําบลให้รู้จักบทบาทหน้าทีและภารกิจทีได้รับมอบ
หมาย (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 210 ข้อ 7)

2. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพือดําเนินกิจกรรมเกียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
นโยบายของรัฐบาล เช่น  กิจกรรมบําบัดฟืนฟูการป้องปรามปรามยาเสพ
ติด การฝึกอบรมฯลฯ ( ปรากฏในพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
ชุมชนหน้า 192 ข้อ 5)
3.โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน จํานวน 30,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานทีจําเป็นสําหรับการวางแผน
พัฒนาท้องถิน  เช่น ข้อมูลด้านโครงสร้างพืนฐาน ข้อมูลการ
เกษตร สาธารณสุข ข้อมูล จปฐ. ฯลฯ  เพือนําไปใช้ในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน กรณีการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ให้ถือปฏิบัติ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 1596 ลงวันที 10
 เมษายน 2556  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 213  ข้อ 3)   

4.โครงการจัดทําประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทําประชาคมหมู่บ้าน  ในการรับฟังปัญหา
ความต้องการราษฎร  เพือจัดทําแผนพัฒนา เพือเป็นค่าใช้จ่าย
อาหาร อาหารว่าง เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ ฯลฯ  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร หน้า 208 ข้อ 1)

5. โครงการถนนดอกไม้ส่งเสริมการท่องเทียวตําบลบุญเรือง จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าจ้างต่างๆ  อาหาร วัสดุ
อุปกรณ์  กล้าพันธ์ไม้ ป้ายโครงการ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ
.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 147 ข้อ 4)

6. โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ด้วยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ทีพึง จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวราษฎร ทีประสบความเดือน
ร้อน เนืองจากเป็นผู้ยากไร้  เช่น เด็กกําพร้า คนชราถูกทอดทิง  ผู้
พิการ  ผู้ป่วยเรือรัง คนเร่ร่อน คนยากจน ฯลฯ  (ปรากฏในพัฒนา สาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการชุมชนหน้า 190  ข้อ 4)
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7.โครงการเทศบาลสัญจร จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเทศบาลสัญจร ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก
สภาเทศบาล ลงพืนทีในหมู่บ้านเพือรับฟังปัญหาความต้องการ
ราษฎร  เป็นค่าใช้จ่ายอาหาร  อาหารว่าง  เอกสาร วัสดุ  อุปกรณ์ ป้าย
โครงการ ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 208 ข้อ 2)

8.โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่าย   อาหาร  เครืองดืม  วัสดุอุปกรณ์  เอกสาร  ป้าย
โครงการฯ ฯลฯ เพือให้ประชาชนมีสํานึก ตระหนักความสําคัญของ
สถาบันหลักของชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึงเป็นสถาบัน
ของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติ  และความสามัคคีและให้
ประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าว เช่นจัดกีฬานันทนาการ ฝึกอบรม  ประชุม
ชีแจง   ทําความเข้าใจ  เพือสร้างทัศนคติ และจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิน ให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุดที มท 0310.4/ว 0503 ลงวัน
ที 17 มิถุนายน 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน้า  186
 ข้อ 12)

9.โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน จํานวน 90,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรมอาชีพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่า
เอกสาร  ค่าวิทยากร ฯลฯ  เพือส่งเสริมอาชีพตามถนัด   ความสนใจและ
ความเหมาะสมแต่ละชุมชน เพือเพิมรายได้ลดรายจ่ายเพิมทักษะในการ
ประกอบอาชีพใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี  พ.ศ. 2559-2561  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  หน้า 150
 ข้อ 1)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนกลุ่มสตรีตําบลบุญเรืองตามโครงการวันสตรีสากล ปี 2560
   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 211 ข้อ 17)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,095,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 995,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 995,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาและส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขัน จํานวน 500,000 บาท
ตังไว้เพือจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตําบลบุญ
เรือง  การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด  และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาต่างๆ ฯลฯ  เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าชุดนักกีฬา  ค่าตอบ
แทน(กรรมการ) ค่าเบียเลียงนักกีฬา  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตาม
หนังสือสังการและระเบียบทีเกียวข้อง ( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
ชุมชน หน้า 196 ข้อ 1)
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2. โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) บ้านหก หมู่ 4 จํานวน 495,000 บาท
พืนทีรวมไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร (ปรากฎในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการชุมชน หน้า 196  ข้อ 3)

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนบ้านบุญเรือง
         -โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ศูนย์เครือข่ายการศึกษา
ตําบลบุญเรือง  จํานวน  100,000  บาท
        ตังไว้เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ  เช่น ค่าตอบแทน   ค่าจ้าง ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้สอยอืนๆ ทีเกียวข้อง ( ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
ชุมชน หน้า 196 ข้อ 2)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 495,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่นค่ารับรอง อาหารและ
เครืองดืมค่าสนับสนุน ค่าสมนาคุณ ค่าของขวัญ ของรางวัล เงิน
รางวัล    ค่าจ้างเหมา  และบริการ   ค่าวัสดุก่อสร้าง   ค่าวัสดุสํานัก
งาน   ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  และอืนๆทีเกียวข้อง ( ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ศึกษาฯ หน้า 185 ข้อ 8)

2. โครงการประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์ผู้สูงอายุ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น  ค่าอาหาร และเครืองดืมค่า
สนับสนุน ค่าสมนาคุณ  ค่าของขวัญ  ของรางวัล ค่าจ้างเหมาและ
บริการ    ค่าวัสดุก่อสร้าง    ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณา และอืนๆ ที
เกียวข้อง  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษาฯ หน้า 184 ข้อ 7)

3.โครงการประเพณีเข้าพรรษา จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา  เช่น  ค่าอาหาร
และเครืองดืม  ค่าสนับสนุน  ค่าสมนาคุณ   ค่าของขวัญ ของรางวัล เงิน
รางวัล  ค่าของชําร่วย   ค่ามหรสพ  ค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าวัสดุก่อ
สร้าง ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษาฯ หน้า 184 ข้อ 6)
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4.โครงการสืบสานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมสืบสานการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้าน
นา เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าสนับสนุน ค่าสมานาคุณ ค่าของ
ขวัญ   ของรางวัล  เงินรางวัล   ค่าจ้างเหมา  และบริการ ค่าวัสดุก่อ
สร้าง ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และอืนๆ  ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษาฯ หน้า 184 ข้อ 5)

งบเงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 105,000 บาท
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลบุญเรือง จํานวน   105,000  บาท ดังนี
        1. โครงการจัดอบรมเยาวชนศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์  จํานวน  30,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานกิจกรรมอบรมเยาวชนศูนย์ศึกษาพระพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์  เช่น  ค่ารับรอง  อาหาร และเครืองดืมค่าสนับสนุน  ค่า
สมานาคุณ  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  เงินรางวัล  ค่าจ้างเหมาและ
บริการ   ค่าวัสดุ  ก่อสร้าง  ค่าวัสดุสํานักงาน   ค่าวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ และอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560
-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ ศึกษาฯ   หน้า 183  ข้อ 1)
        
        2. โครงการอบรมสัมมนากรรมการสภา
วัฒนธรรม             จํานวน  30,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานกิจกรรมอบรมสัมมนากรรมการสภา
วัฒนธรรม   เช่น   ค่ารับรอง   อาหาร   และเครืองดืมค่าสนับสนุน ค่าสมา
นาคุณ  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  เงินรางวัล   ค่าจ้างเหมาและบริการ   ค่า
วัสดุ ค่าวัสดุสํานักงาน   ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่และอืนๆทีเกียว
ข้อง ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษาฯ   หน้า 185 ข้อ 9)

        3. โครงการปฏิบัติธรรมเข้ากรรมรุขมูล
กรรม                      จํานวน  15,000  บาท    
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานกิจกรรมปฏิบัติธรรมเข้ากรรมรุขมูลกรรม
ประจําปี 2560   เช่น  ค่ารับรอง  อาหาร  และเครืองดืมค่าสนับสนุน    ค่า
สมานาคุณ  ค่าของขวัญ  ของรางวัล  เงินรางวัล  ค่าจ้างเหมา และ
บริการ  ค่าวัสดุ  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
และ    อืนๆทีเกียวข้อง ฯลฯ   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาฯ  หน้า 185 ข้อ 10) 
      
        4. โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อนตําบลบุญ
เรือง      จํานวน  30,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน
ตําบลบุญเรือง เช่น ค่ารับรอง อาหาร และเครืองดืม ค่าสนับสนุน
ค่าสมานาคุณ  ค่าของขวัญ   ของรางวัล  เงินรางวัล  ค่าจ้างเหมา
และบริการ ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
และอืนๆ   ทีเกียวข้อง ฯลฯ   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.
2560-2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาฯหน้า 184  ข้อ 4)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการรณรงค์กําจัดศัตรูพืชโดยไม่มีสารเคมี จํานวน 40,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายอาหาร เครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร ป้ายโครงการฯ  ฯลฯ
 เพือรณรงค์ ป้องกันกําจัดศัตรูพืช โดยไม่ใช้สารเคมี  เช่น หอยเชอ
รี  ปู แมลงเชือรา ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –2562
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 150 ข้อ 3)

2.โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จํานวน 50,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายอาหาร   เครืองดืม  วัสดุอุปกรณ์  เอกสาร  ป้าย
โครงการฯ ฯลฯเพือส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ กลุ่มปุ๋ยระดับหมู่
บ้าน เพือลดการเผาตอซัง และเผาเศษพืชทีเหลือจากการเกษตรผลิต
ปริมาณมากในตําบล และส่งเสริมการทําปุ๋ยหมักระดับครัวเรือนจากเศษ
วัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 –2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 154 ข้อ 4)

3.โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายอาหาร เครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร ป้ายโครงการฯฯลฯ
  เพือส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรในการกผลิตการตลาด  การ
บริหารจัดการ เช่นกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน
เพือเป็นค่าใช้จ่ายการอบรม การส่งเสริมการตลาด ฯลฯ (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ หน้า 153 ข้อ 1)

4. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน  และระดับ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิน เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมความรู้ จัดซือ
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ค่าใช้จ่ายดําเนิน
การเพาะขยายพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์ ฯลฯ  สําหนังส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน  ด่วนทีสุดที   มท 0891.4/ว 1569 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –2562  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 153 ข้อ 2)

5. โครงการส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล

จํานวน 30,000 บาท

เป็นค่าใช้จ่ายอาหาร เครืองดืม วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร ป้ายโครงการฯ ฯลฯ
  พัฒนาศูนย์บริการ   และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้คําแนะนํา
ความรู้แก่เกษตรกรเพือช่วยแก้ปัญหาโรคระบาดของพืช และสัตว์โดย
ประสานความรู้กับหน่วยงานราชการได้แก่ หน่วยงานเกษตร  พัฒนา
ทีดิน ประมง ปศุสัตว์ สถาบันการศึกษา    (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ
.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 154 ข้อ 3)
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสํารวจป่าเพือป้องกันการตัดไม้ทําลายป่า จํานวน 30,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรม  สํารวจป่า  รณรงค์ป้องกันการตัดไม้ทําลาย
ป่า สร้างการมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชน เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ป้ายโครงการ ฯลฯ เพือระดมผู้เกียวข้องทังภาครัฐ และ ภาค
ประชาชน ช่วยดูแลป่า(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิงแวดล้อม หน้า 198
  ข้อ 7 )

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 400,000 บาท
งบลงทุน รวม 400,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
1. โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักตลาดสดเทศบาลตําบลบุญเรือง จํานวน 400,000 บาท
วางท่อระบายนํา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 163 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
กําหนด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 152  ข้อ 10)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,902,666 บาท
งบกลาง รวม 16,902,666 บาท
งบกลาง รวม 16,902,666 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 2,127,410 บาท
        -เพือชําระหนีเงินกู้   กสท.โครงการก่อสร้างลานจอดรถงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สัญญาเลขที   438/46/2550   ลงวันที  14
 พฤศจิกายน2550 ชําระงวดที 9  หนีเงิน เป็น  203,650  .-  บาท   
        - เพือชําระเงินกู้ หนีเงินก.ส.ท. โครงการก่อสร้างอาคารสํานัก
เทศบาล
ตําบลพร้อมครุภัณฑ์ ตามสัญญาเลขท5ี31/139/2551  วันที  4 มีนาคม 
2551 งวดที 8 ชําระเงินต้นชําระเงินต้นเป็นเงิน  1,923,753.35   บาท

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 169,050 บาท
        -เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้  ก.ส.ท.โครงการก่อสร้าง อาคารสํานัก
งานเทศบาลพร้อมครุภัณฑ์   ตามสัญญาเลขที   พร้อมครุภัณฑ์   ตาม
สัญญาเลขที 531/139/ 2551   ลงวันที   24  มีนาคม  2551   งวดที  8
 ชําระดอกเบีย เป็นเงิน 169,048.05 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ  10 ของ  ค่า
จ้างเทศบาลจะต้องจ่ายให้ลูกจ้างชัวคราว หรือร้อยละ 10 ของค่าจ้าง  ที
ต้องจ่ายให้พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป ประจําปีงบ
ประมาณ  2560 (ไม่รวมค่าครองชีพ)
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,852,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพให้กับผู้สูงอายุตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในเขตเทศบาล (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์และสวัดิการ
ชุมชน หน้า 189  ข้อ 1)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,496,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพให้กับผู้พิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในเขตเทศบาล(ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์และสวัดิการ
ชุมชน หน้า 189  ข้อ 2)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์  ทีแพทย์ได้
รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน /ถูกทอดทิงขาดผู้
อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในเขตเทศบาล(ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์และสวัดิการ
ชุมชน หน้า 189  ข้อ 3)

สํารองจ่าย จํานวน 802,906 บาท
เพือจ่ายในกรณีเผชิญเหตุสาธารณภัยขึนตลอดปี และจ่ายเพือกรณีฉุกเฉิน
ทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวมเท่านัน สําหรับการอนุมัติให้ใช้เงินให้เป็นอํานาจบริหารท้อง
ถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541ข้อ 19 กรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน  ซึง
ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้  เช่น การเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ
  (อุทกภัย   อัคคีภัย   วาตภัย   ภัยแล้ง  ภัยหนาว ฯลฯ)หรือกรณีทีมีความ
จําเป็นต้องการจ่ายนอกเหนือจากทีงบประมาณตังไว้หรือเพือป้องกันและ
บรรเทาความเดือนร้อนให้ 
แก่ ประชาชน  หรือ กรณีหนังสือสังการให้เบิกจ่ายเงินประเภทนี
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 485,300 บาท
1) ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน  43,800  บาท 
            เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย  ตามข้อบังคับ 
และระเบียบของสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย  ปี 2543 ข้อ 16
  จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึงส่วนหกของงบประมาณโดยคํานวณ
ร้อยละ 1/6 ของงบประมาณรายรับจริงปีทีผ่านมา คือรายได้จริง
ปี 2558 X 0.00167 (25,152,636.54) ยกเว้นเงินกู้  เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม  เงินอุดหนุนทุกประเภท  ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย ที 100/2545   ลงวันที 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545

2) เงินทุนการศึกษา  จํานวน  150,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินทุนการ
ศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาและ
ผู้ด้อยโอกาส ตามหนังสือที   มท.0808.2/ว 1365  ลงวันที  30 
เมษายน  2550   เรืองหลักเกณฑ์การตังงบประมาณเพือเป็นทุนการศึกษา
สําหรับนักเรียนนักศึกษา   และ ผู้ด้อยโอกาส ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินและประกาศ ระเบียบกฎหมาย ข้อตกลงอืนๆ ทีเกียวกับการให้ทุนการ
ศึกษา  แก่นักเรียน  นักศึกษา (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-
2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หน้า 182 ข้อ 44)

3) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน จํานวน 141,500
  บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินสมทบการจัดตังกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนทีได้รับจัดสรรงบประมาณ
จาก สปสช. เพือดําเนินการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใน
ชุมชน   (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน ที  มท
.0891.3/ ว2199  ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที มท.0891.3/ว 1514 ลงวันที  26
 กรกฎาคม 2554 (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิงแวดล้อม หน้า 202 ข้อ 11)

4) ค่าใช้จ่ายเกียวกับจราจร   จํานวน  50,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดชือจัดจ้างหรือติดตัง  วัสดุอุปกรณ์เกียวกับ
จราจร เช่น ไฟสัญญาณจราจร   แผ่นป้ายเครืองหมายจราจร   แผงกัน   
สีตีเส้น จารจร  เป็นค่าจัดทําหรือซ่อมแซมเครืองหมายจารจรในเขต
เทศบาลตําบลบุญเรือง

5) เงินสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน  จํานวน 100,000
  บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  หรือสนับสนุน
การจัดตังกองทุนสวัสดิการชุมชน (ตามหนังสือด่วนทีสุด มท 089134
/ว2502 ลว. 20 สิงหาคม 2553  เรืองแนวทางสนับสนุนการดําเนินงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิน

        

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําหรือ
ลูกจ้างชัวคราวเสียชีวิตระหว่างรับราชการตามหนังสือที มท. 0313.4
/ ว1769 ลงวันที 9 มิถุนายน  2527
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 520,000 บาท
เพือจ่ายสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน โดยคํานวณ
ในอัตราร้อยละ2 ของ ประมาณการรายรับปี
ปัจจุบัน ปี  2560  (25,628,000 .-) ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่าย
ขาดสะสมเงินทีมีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือด่วนมาก ที มท0808.5/ว41 ลงวัน
ที 13 กันยายน 2553 เพือจ่ายเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (120400)

วันทีพิมพ์ : 15/8/2559  16:21:43 หน้า : 41/41


