เทศบัญญัติ
เรือ่ ง
งบประมาณรายจ่ าย
ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตําบลบ้านดู่
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ส่วนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ าย
ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

เทศบาลตําบลบ้านดู่
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สารบัญ
หน้ า
ส่ วนที่ 1

คําแถลงงบประมาณประกอบ (ร่ าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

1

ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
ส่ วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ (ร่ าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551

ส่ วนที่ 3

รายละเอียดประกอบ (ร่ าง) เทศบัญญัติงบประมาณราจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2551

รายจ่ ายจําแนกตามแผนงาน
ด้ านบริหารทัว่ ไป
1. แผนงานบริ หารทัว่ ไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุ ข
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้ านเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ด้ านการดําเนินการอื่น
1. แผนงานงบกลาง
รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ ายแยกตามหน่ วยงาน
สํานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม

10

ส่ วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่ อง
งบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลตําบลบ้ านดู่
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย
ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
จํ าแนกตามแผนงาน
ของ
เทศบาลตําบลบ้านดู่
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน้า : 1/28

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:14:00

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

654,685

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

600,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

878,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

1,719,600

สารองจ่าย

2,016,224

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

งบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

3,318,444

3,768,120

67,200

146,400

621,684

240,000

2,332,416

2,273,940

เงินประจาตาแหน่ง

67,200

134,400

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

34,920

30,600

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) จ้าง

เงินเดือนพนักงาน
เงินวิทยฐานะ

ค่าเบี้ยประชุม
งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า : 2/28
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานการศึกษา

654,685

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

600,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

878,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

1,719,600

สารองจ่าย

2,016,224
240,000

240,000

1,620,000

1,620,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล

216,000

216,000

เงินเดือนนายก/รองนายก

756,000

756,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

240,000

240,000

1,380,720

7,313,400

15,780,684

67,200

303,600

584,400

72,000

522,720

1,456,404

3,720,552

10,278,120

18,605,028

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) จ้าง

เงินเดือนพนักงาน
เงินวิทยฐานะ

67,200

เงินประจาตาแหน่ง

42,000

243,600

487,200

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

13,690

100,000

179,210

20,000

20,000

750,000

750,000

ค่าเบี้ยประชุม
งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวม

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

67,200
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าตอบแทน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

ค่าเช่าบ้าน

56,400

105,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000

800,000

1,000,000

1,000,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายการจัดทา
พิกัดแนวเขตการ
ปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
วางและปรับปรุงผัง
เมืองรวมเมือง/ชุมชน
และการวางผังชุมชน

100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ
ค่าใช้สอย

50,000

80,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อ

90,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมบุคลากรท้องถิ่น
ตามแผนการฝึกอบรม
ของสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมบุคลากรท้องถิ่น
ตามแผนการฝึกอบรม
ของสถาบันฯ
ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวและ
ประชาชนทั่วไป

50,000

หน้า : 4/28
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

ค่าเช่าบ้าน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

435,000

597,000

15,000

150,000

1,015,000

435,500

650,000

3,085,500

310,000

310,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายการจัดทา
พิกัดแนวเขตการ
ปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
วางและปรับปรุงผัง
เมืองรวมเมือง/ชุมชน
และการวางผังชุมชน

100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ
ค่าใช้สอย

100,000

480,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อ
ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมบุคลากรท้องถิ่น
ตามแผนการฝึกอบรม
ของสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

90,000

150,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมบุคลากรท้องถิ่น
ตามแผนการฝึกอบรม
ของสถาบันฯ
ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมด้าน
การพัฒนาสตรีและ
ครอบครัวและ
ประชาชนทั่วไป

710,000

200,000

50,000

10,000

10,000

หน้า : 5/28
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนชราคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
ค่าใช้จ่ายในการสารวจ
และจัดเก็บข้อมูลพื้น
ฐานในการจัดทาแผน
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายเพื่อการบารุง
และส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีรายได้
เพียงพอต่อการดารง
ชีวิตและสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายสาหรับจัดหา
ของขวัญ ของรางวัล
ของที่ระลึก
โครงการการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อส่ง
เสริมสนับสนุนการจัด
ทาแผนชุมชน
โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์อาเภอเมือง
เชียงราย

150,000

โครงการแข่งขันกีฬา
วันเทศบาล

50,000

โครงการคุ้มครอง
ดูแล บารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธ์ภายในตาบล
บ้านดู่

40,000

300,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

หน้า : 6/28
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนชราคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส

10,000

10,000

ค่าใช้จ่ายในการสารวจ
และจัดเก็บข้อมูลพื้น
ฐานในการจัดทาแผน
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

200,000

200,000

ค่าใช้จ่ายเพื่อการบารุง
และส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีรายได้
เพียงพอต่อการดารง
ชีวิตและสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน

10,000

10,000

ค่าใช้จ่ายสาหรับจัดหา
ของขวัญ ของรางวัล
ของที่ระลึก

10,000

10,000

โครงการการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อส่ง
เสริมสนับสนุนการจัด
ทาแผนชุมชน

50,000

50,000

โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์อาเภอเมือง
เชียงราย

150,000

โครงการแข่งขันกีฬา
วันเทศบาล

50,000

โครงการคุ้มครอง
ดูแล บารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

40,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธ์ภายในตาบล
บ้านดู่

300,000

หน้า : 7/28

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:14:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการจัดการ
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อมในชุมชน (ร่วมใจ
รักษ์น้า ถังดักไขมัน
ชุมชนบ้านดู่)

แผนงานสาธารณ
สุข

50,000

โครงการจัดแข่งขัน
ฟุตบอล 7 คน ทต.บ้าน
ดู่คัพ

100,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

200,000

โครงการจัดงานส่ง
เสริมการท่องเที่ยว
เทศกาลลอยกระทง

400,000

โครงการจัดทาแผน
ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
ในเขตพื้นที่หมู่ที่
7,9,13,18
โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันรายการ
ต่างๆ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

50,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เด็กนักเรียนในสังกัด
เทศบาลตาบลบ้านดู่
โครงการติดราวเหล็ก
กั้นทางลาดสาหรับผู้
พิการ
โครงการเตรียมความ
พร้อมด้านภาษาสู่
ประชาคมอาเซียน
โครงการทัศนศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ของ
สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลบ้านดู่
โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
และสถานที่สาคัญที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้
สาหรับเด็กในสถาน
ศึกษาในสังกัดเทศบาล

45,000

200,000

หน้า : 8/28

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:14:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

ค่าใช้สอย

รวม

โครงการจัดการ
ธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อมในชุมชน (ร่วมใจ
รักษ์น้า ถังดักไขมัน
ชุมชนบ้านดู่)

50,000

โครงการจัดแข่งขัน
ฟุตบอล 7 คน ทต.บ้าน
ดู่คัพ

100,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

200,000

โครงการจัดงานส่ง
เสริมการท่องเที่ยว
เทศกาลลอยกระทง

400,000

โครงการจัดทาแผน
ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
ในเขตพื้นที่หมู่ที่
7,9,13,18

งบดาเนินงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

20,000

20,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันรายการ
ต่างๆ

50,000

โครงการตรวจสุขภาพ
เด็กนักเรียนในสังกัด
เทศบาลตาบลบ้านดู่

45,000

โครงการติดราวเหล็ก
กั้นทางลาดสาหรับผู้
พิการ

200,000

โครงการเตรียมความ
พร้อมด้านภาษาสู่
ประชาคมอาเซียน

40,000

โครงการทัศนศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ของ
สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลบ้านดู่
โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
และสถานที่สาคัญที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้
สาหรับเด็กในสถาน
ศึกษาในสังกัดเทศบาล

40,000

100,000

40,000

100,000

40,000

หน้า : 9/28

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:14:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการทูบีนัมเบอร์
วันชุมชนตาบลบ้านดู่
19 หมู่บ้าน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

100,000

โครงการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล
โครงการปรับขยาย
เวลาการบริการงาน
ทะเบียนราษฎรเพื่อ
บริการประชาชน
โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สานักงานเทศบาล
ตาบลบ้านดู่

ค่าใช้สอย

โครงการปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการให้
บริการประชาชนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการป้องกันและ
แก้ไขยาเสพติด
ประจาปีงบประมาณ
2559
โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที่
เกิดขึ้นจากสาธารณภัย
โครงการแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง เทศบาล
ตาบลบ้านดู่ ปี 2559
(ระยะพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืน)
โครงการฝึกซ้อมแผน
ระงับอัคคีภัยผู้ประกอบ
การหอพัก เครือข่าย
ประจาปีงบประมาณ
2559

แผนงานสาธารณ
สุข

50,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายตาม
Road map ของ คสช
.

งบดาเนินงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

30,000

หน้า : 10/28

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:14:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการทูบีนัมเบอร์
วันชุมชนตาบลบ้านดู่
19 หมู่บ้าน

50,000

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายตาม
Road map ของ คสช
.
โครงการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล

100,000

40,000

40,000

โครงการปรับขยาย
เวลาการบริการงาน
ทะเบียนราษฎรเพื่อ
บริการประชาชน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

10,000

10,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สานักงานเทศบาล
ตาบลบ้านดู่

100,000

100,000

โครงการปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการให้
บริการประชาชนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

80,000

80,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขยาเสพติด
ประจาปีงบประมาณ
2559
โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนที่
เกิดขึ้นจากสาธารณภัย

30,000

100,000

โครงการแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง เทศบาล
ตาบลบ้านดู่ ปี 2559
(ระยะพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืน)
โครงการฝึกซ้อมแผน
ระงับอัคคีภัยผู้ประกอบ
การหอพัก เครือข่าย
ประจาปีงบประมาณ
2559

100,000

150,000

30,000

150,000

30,000

หน้า : 11/28

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:14:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการฝึกซ้อมแผน
อุบัติเหตุทางถนน
ประจาปีงบประมาณ
2559
โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพเจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดเทศบาล
โครงการพัฒนาและส่ง
เสริมบ่อน้าพุร้อนโป่ง
พระบาท
โครงการพัฒนาและส่ง
เสริมแหล่งท่องเที่ยว
ทุกแหล่งท่องเที่ยวใน
ตาบลบ้านดู่
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาหลัก
สูตรสถานศึกษา
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการเยี่ยมบ้านผู้
ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ
และผู้พิการตาบลบ้านดู่
โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ
.2559

42,000

140,000

หน้า : 12/28

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:14:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการฝึกซ้อมแผน
อุบัติเหตุทางถนน
ประจาปีงบประมาณ
2559

30,000

30,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพเจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

20,000

20,000

โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดเทศบาล

งบดาเนินงาน

แผนงานการศึกษา

80,000

80,000

โครงการพัฒนาและส่ง
เสริมบ่อน้าพุร้อนโป่ง
พระบาท

300,000

300,000

โครงการพัฒนาและส่ง
เสริมแหล่งท่องเที่ยว
ทุกแหล่งท่องเที่ยวใน
ตาบลบ้านดู่

50,000

50,000

โครงการพัฒนาหลัก
สูตรสถานศึกษา

40,000

40,000

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

150,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้
ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ
และผู้พิการตาบลบ้านดู่

42,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก
โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ
.2559

150,000

140,000

50,000

50,000

หน้า : 13/28

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:14:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
วันหยุดเทศกาลปีใหม่
พ.ศ.2559
โครงการรณรงค์และ
ป้องกันหมอกควันและ
ไฟป่า
โครงการวัน อปพร.
22 มีนา ประจาปีงบ
ประมาณ 2559
โครงการวันท้องถิ่น
ไทย
โครงการวันเทศบาล
โครงการส่งเสริม
กิจกรรมกลุ่มเยาวชน
ตาบลบ้านดู่

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

50,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ระดับท้อง
ถิ่น
โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดาเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

400,000

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการอบรมผู้
ประกอบการ ด้าน พร
บ.การสาธารณสุข พ.ศ
. 2535

90,000

โครงการอบรมฟื้นฟู
ความรู้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่
บ้าน

80,000

หน้า : 14/28

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:14:00

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
วันหยุดเทศกาลปีใหม่
พ.ศ.2559

50,000

50,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันหมอกควันและ
ไฟป่า

30,000

30,000

โครงการวัน อปพร.
22 มีนา ประจาปีงบ
ประมาณ 2559

50,000

50,000

โครงการวันท้องถิ่น
ไทย

20,000

20,000

โครงการวันเทศบาล

30,000

30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมกลุ่มเยาวชน
ตาบลบ้านดู่

50,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ระดับท้อง
ถิ่น

400,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดาเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

3,170,860

3,170,860

โครงการอบรมผู้
ประกอบการ ด้าน พร
บ.การสาธารณสุข พ.ศ
. 2535

90,000

โครงการอบรมฟื้นฟู
ความรู้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่
บ้าน

80,000

หน้า : 15/28

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:14:00

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ค่าใช้สอย

โครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยุ่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ

20,000

โครงการอินเตอร์เน็ต
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

100,000

200,000

40,000

90,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

150,000

100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

100,000

50,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

งบดาเนินงาน

วัสดุสารวจ

11,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

300,000

20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

300,000

1,000,000

20,000

150,000

วัสดุกีฬา
ค่าวัสดุ

50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

30,000

90,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน
วัสดุอื่น

100,000

20,000
1,000,000

100,000

70,000

10,000

10,000

100,000

100,000

30,000

20,000

หน้า : 16/28

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:14:01

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ค่าใช้สอย

แผนงานการศึกษา

40,000

20,000

โครงการอินเตอร์เน็ต
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล

80,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์

80,000
250,000
60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,000

70,000

325,000

50,000

200,000

400,000
11,000

20,000

80,000

420,000

5,000

380,000

1,685,000

วัสดุกีฬา
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว

50,000
100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์
ค่าอาหารเสริม (นม)

650,000
190,000

วัสดุสารวจ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

รวม

40,000

โครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยุ่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

งบดาเนินงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

110,000
10,000

380,000
130,000

2,591,145

2,591,145

วัสดุการเกษตร

120,000

วัสดุก่อสร้าง

20,000

100,000

1,290,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

10,000

30,000

60,000

100,000

500,000

800,000

40,000

90,000

วัสดุสานักงาน
วัสดุอื่น

หน้า : 17/28

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:14:01

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

10,000

12,000

12,000

12,000

ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
ครุภัณฑ์สานักงาน
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว)

16,000

เครื่องปรับอากาศ
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา (18 หน้า/นาที)

3,700

เครื่องพิมพ์เช็ค
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ชนิดบันทึกเวลาเข้า
ออกงาน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว)
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
สานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
คอมพิวเตอร์สานักงาน
(ขนาดจอไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว)
เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว)

16,000

16,000

3,700

หน้า : 18/28

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:14:01

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

รวม

320,000

320,000

15,000

70,000

85,000

250,000

1,500,000

1,772,000

120,000

120,000

162,000

208,000

ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

22,000

ครุภัณฑ์สานักงาน
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว)
เครื่องปรับอากาศ

16,000

33,000

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา (18 หน้า/นาที)

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

33,000
7,400

เครื่องพิมพ์เช็ค

32,000

32,000

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ชนิดบันทึกเวลาเข้า
ออกงาน

19,800

19,800

คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว)

32,000

32,000

คอมพิวเตอร์ สาหรับ
สานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

32,000

32,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สานักงาน
(ขนาดจอไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว)

16,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิ้ว)

16,000

หน้า : 19/28

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:14:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี
เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา

3,700

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา (18 หน้า /
นาที)
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา (18หน้า/นาที)
เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (INKJET
Printer)
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800VA
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

9,500

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
อ่อน

11,000

9,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องขยายเสียงภาค
สนามแบบพกพาชาร์ท
ได้
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

100,000

150,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
เครื่องวัดความดัน
โลหิต ชนิดดิจิตอล
รถเข็นวิลแชร์แบบมีที่
นั่งถ่าย

6,000
30,000

หน้า : 20/28

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:14:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เครื่องพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

19,000

19,000

เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

7,600

7,600

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา
เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา (18 หน้า /
นาที)

3,700

3,700

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา (18หน้า/นาที)
เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (INKJET
Printer)
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

รวม

4,300

เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 800VA

7,400

11,100

3,700

3,700

4,300

8,600

6,200

6,200

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

19,000

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
อ่อน

11,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องขยายเสียงภาค
สนามแบบพกพาชาร์ท
ได้
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

6,000

30,000

6,000

329,760

609,760

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
เครื่องวัดความดัน
โลหิต ชนิดดิจิตอล
รถเข็นวิลแชร์แบบมีที่
นั่งถ่าย

6,000
30,000

หน้า : 21/28
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
รถดูดล้างท่อ

8,200,000

รถพยาบาลกู้ชีพฉุก
เฉิน

2,000,000

ครุภัณฑ์สารวจ
ค่าครุภัณฑ์

เครื่องหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา

32,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
สายดูดน้าดับเพลิง
สายส่งน้าดับเพลิง
ชนิดผ้าใบ
ค่าติดตั้งระบบประปาและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถาน
ที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

งบลงทุน

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาโรงเรียน
เทศบาล 1
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างสะพาน คสล.
ข้ามลาน้างามไปสนาม
กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15

900,000

ก่อสร้างสะพาน คสล
.ข้ามร่องระบายน้า
สนามบิน หมู่ที่ 10
ซอย 18

850,000

ขยายผิวจราจร ถนน
คสล.หน้าศูนย์ อ
สม.หมู่ที่ 4

36,400

ขุดลอกลาเหมือง หมู่ที่
5
ถนน คสล. หมู่ที่ 5
ซอย 2/1

50,000
233,000

หน้า : 22/28
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง
รถดูดล้างท่อ

8,200,000

รถพยาบาลกู้ชีพฉุก
เฉิน

2,000,000

ครุภัณฑ์สารวจ
ค่าครุภัณฑ์

เครื่องหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียมแบบ
พกพา

32,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
สายดูดน้าดับเพลิง

12,000

12,000

สายส่งน้าดับเพลิง
ชนิดผ้าใบ

20,400

20,400

ค่าติดตั้งระบบประปาและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถาน
ที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

งบลงทุน

โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาโรงเรียน
เทศบาล 1

1,500,000

1,500,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างสะพาน คสล.
ข้ามลาน้างามไปสนาม
กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15

900,000

ก่อสร้างสะพาน คสล
.ข้ามร่องระบายน้า
สนามบิน หมู่ที่ 10
ซอย 18

850,000

ขยายผิวจราจร ถนน
คสล.หน้าศูนย์ อ
สม.หมู่ที่ 4

36,400

ขุดลอกลาเหมือง หมู่ที่
5

50,000

ถนน คสล. หมู่ที่ 5
ซอย 2/1

233,000

หน้า : 23/28

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:14:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

ถนน คสล. หมู่ที่ 5
ซอย 5

480,000

ถนน คสล.ท้ายหมู่
บ้านเชื่อมไปหนองกอ
ไฮ หมู่ที่ 14

178,000

ถนน คสล.หมู่ที่ 19
ข้างบ้านนางอาพร มะ
โนหาญ

54,000

ถนน คสล.หมู่ที่ 19
บ้านสันป่าสัก

264,000

ถนน คสล.หมู่ที่ 19
หน้าบ้านนางสะอาด อู
ปเฮียง

18,000

ถนน คสล.หมู่ที่ 19
หน้าบ้านนายบุญธรรม
เภลัย

86,900

ถนน คสล. หมู่ที่ 8
ซอย 14

35,900

ถนน คสล. หมู่ที่ 8
ซอย 21

195,000

ถนน คสล. หมู่ที่ 8
ซอย 6

42,000

ถนน คสล. หมู่ที่ 8
ซอย 8

85,000

ถนน คสล. และวางท่อ
ระบายน้าพร้อมบ่อ
พัก/รางวี หมู่ที่ 4 ซอย
7 บ้านสันติ

1,033,000

ถนน คสล.หมู่ที่ 17

365,000

ถนน หินคลุกบดอัด
แน่น หมู่ที่ 6 ซอย 6
หลังเทศบาลตาบลบ้าน
ดู่

333,000

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่ที่ 13

1,300,000

รางระบายน้า คสล.
แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1
ซอย 6

1,530,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข
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วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:14:01

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ถนน คสล. หมู่ที่ 5
ซอย 5

480,000

ถนน คสล.ท้ายหมู่
บ้านเชื่อมไปหนองกอ
ไฮ หมู่ที่ 14

178,000

ถนน คสล.หมู่ที่ 19
ข้างบ้านนางอาพร มะ
โนหาญ

54,000

ถนน คสล.หมู่ที่ 19
บ้านสันป่าสัก

264,000

ถนน คสล.หมู่ที่ 19
หน้าบ้านนางสะอาด อู
ปเฮียง

18,000

ถนน คสล.หมู่ที่ 19
หน้าบ้านนายบุญธรรม
เภลัย

86,900

ถนน คสล. หมู่ที่ 8
ซอย 14

35,900

ถนน คสล. หมู่ที่ 8
ซอย 21

195,000

ถนน คสล. หมู่ที่ 8
ซอย 6

42,000

ถนน คสล. หมู่ที่ 8
ซอย 8

85,000

ถนน คสล. และวางท่อ
ระบายน้าพร้อมบ่อ
พัก/รางวี หมู่ที่ 4 ซอย
7 บ้านสันติ

1,033,000

ถนน คสล.หมู่ที่ 17

365,000

ถนน หินคลุกบดอัด
แน่น หมู่ที่ 6 ซอย 6
หลังเทศบาลตาบลบ้าน
ดู่

333,000

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่ที่ 13

1,300,000

รางระบายน้า คสล.
แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1
ซอย 6

1,530,000

หน้า : 25/28
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

รางระบายน้า คสล
.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 8
บ้านป่าอ้อ

งบลงทุน

รางระบายน้าคสล.แบบ
มีฝาปิด หมู่ที่ 3 ซอย
6

1,323,000

รางระบายน้าคสล.แบบ
มีฝาปิด หมู่ที่ 11

585,000

วางท่อ คสล.พร้อมบ่อ
พัก/รางวี และขยายผิว
จราจร หมู่ที่ 9 ซอย 3

1,223,000

วางท่อระบายน้า คสล.
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่
18

802,900

วางท่อระบายน้า คสล.
พร้อมบ่อพัก/รางวี และ
ขยายผิวจราจรสายข้าง
รร.บ้านดู่ หมู่ที่ 2

1,716,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง

โครงการก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาล
1 หมู่ที่ 2
อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 2 ชั้น
หมู่ที่ 16
ปรับปรุงหอกระจา
ยข่าว หมู่ที่ 12
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

แผนงานสาธารณ
สุข

300,000

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถาน
ที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง

ก่อสร้างรั้ว คสล. รอบ
สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่
ที่ 6

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

630,000

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

923,000

1,300,000

200,000

หน้า : 26/28
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รางระบายน้า คสล
.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 8
บ้านป่าอ้อ

งบลงทุน

รวม

630,000

รางระบายน้าคสล.แบบ
มีฝาปิด หมู่ที่ 3 ซอย
6

1,323,000

รางระบายน้าคสล.แบบ
มีฝาปิด หมู่ที่ 11

585,000

วางท่อ คสล.พร้อมบ่อ
พัก/รางวี และขยายผิว
จราจร หมู่ที่ 9 ซอย 3

1,223,000

วางท่อระบายน้า คสล.
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่
18

802,900

วางท่อระบายน้า คสล.
พร้อมบ่อพัก/รางวี และ
ขยายผิวจราจรสายข้าง
รร.บ้านดู่ หมู่ที่ 2

1,716,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,000

200,000

600,000

ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถาน
ที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง
หรือภายหลังการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาล
1 หมู่ที่ 2

1,500,000

1,500,000

อาคารต่าง ๆ
ก่อสร้างรั้ว คสล. รอบ
สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่
ที่ 6

923,000

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 2 ชั้น
หมู่ที่ 16

1,300,000

ปรับปรุงหอกระจา
ยข่าว หมู่ที่ 12
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

200,000
20,000

20,000

หน้า : 27/28
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนเอกชน
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

1,278,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

210,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

252,000
รวม

5,868,509

259,700

2,423,000

3,090,000

427,500
190,000
800,000
480,000

25,302,564

550,000

22,322,760

หน้า : 28/28
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนเอกชน
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวม

45,000

45,000

1,275,000

2,980,500

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

400,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

4,141,000
รวม

20,007,567

492,700

146,000

5,339,000

32,203,200

113,000,000

หน้า : 1/51
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตาบลบ้านดู่
อาเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 113,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

24,340,340

บาท

งบบุคลากร

รวม

15,435,780

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

3,072,000

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

จานวน

756,000

บาท

จานวน

240,000

บาท

จานวน

240,000

บาท

216,000

บาท

1,620,000

บาท

12,363,780

บาท

จานวน

6,556,620

บาท

จานวน

188,400

บาท

จานวน

176,400

บาท

จานวน

5,183,640

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิก
สภาเทศบาล
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัด
สานักปลัดเทศบาล
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล สังกัดสานัก
ปลัดเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษสาหรับ
ตาแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัว
หน้าสานักปลัดเทศบาล
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปสังกัดสานักปลัดเทศบาล

หน้า : 2/51
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสานักปลัดเทศบาล
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

จานวน

258,720

รวม
รวม

6,860,000

จานวน

550,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

2,620,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดทารายงานผลการดาเนินงาน ค่าจ้างเหมาจัดทา
ปฏิทินประชาสัมพันธ์ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่ารังวัด
ที่ดินหรือตรวจสอบที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าบริการ
รับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าใบอนุญาตต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมนิติกรรม
สัญญา ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณะในการดูแลรักษาและคุ้ม
ครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิ่มกาลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบารุงรักษาหรือซ่อม
แซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าติดตั้งประปา ค่าจ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ ค่าบริการกาจัดปลวก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 97 รายการที่ 9

600,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เทศบาล เช่นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) สาหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบ
แทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทาขวัญ
ฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ เป็นต้น และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
สาหรับผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้เพียงพอ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก มท 0808.2/ว 3795 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 หนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
ค่าเบี้ยประชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่นและภารกิจเทศบาล เช่น การประชุมที่เกี่ยว
กับกิจการสภาเทศบาล การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่าง
เทศบัญญัติ ฯลฯ เป็นต้น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและทาการ ค่า
อาหารนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดสานักปลัด
เทศบาล
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลในสังกัด
สานักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัด
สานักปลัดเทศบาล
ค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้สอย

บาท

บาท
970,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
01) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จานวนเงิน 50,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจาเป็น
ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศน์
งานตรวจงานเยี่ยมชมงาน หรือ ทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ (ตั้งงบประมาณปี
ละไม่เกิน 1 % ของรายได้จริงปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศ
ให้) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 )
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 97 รายการที่ 10

310,000

บาท

380,000

บาท

02) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ จานวนเงิน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการและการประชุมระหว่าง อปท. กับ อปท. หรือ อปท. กับ
รัฐวิสาหกิจและเอกชน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 97 รายการที่ 10
03) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีและรัฐพิธี จานวนเงิน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งานพิธีและรัฐพิธี เช่น งานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ งานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระบรมราชินีนาถ งาน
ปิยมหาราช งานรัฐพิธี งานพิธีอื่นๆ ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 79 รายการที่ 7
04) โครงการทาบุญอาคารต่าง ๆ ที่สร้างใหม่ในเทศบาลตาบลบ้าน
ดู่ จานวนเงิน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ ในการตกแต่งสถานที่ เวทีบริเวณ
งาน ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา เช่น ค่าเครื่องไทยทาน ปัจจัย
ในการถวายพระค่าภัตตาหาร และอื่น ๆ ค่าวัสดุจ้างทาของ ที่เป็นองค์
ประกอบของงาน ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องเสียง ค่าถ่ายเอกสารสิ่ง
พิมพ์ ค่าอาหารเครื่องดื่มสาหรับแขกผู้มีเกียรติ ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 98 รายการที่ 11
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร การเข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนา การประชุมต่าง ๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของสานักปลัดเทศบาล
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 98 รายการที่ 13

จานวน
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการ และ
พนักงานของเทศบาล ตามความเหมาะสมและคานึงถึงสถานะการ
คลัง การส่งบุคลากรของเทศบาลไปเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการที่มีภารกิจถ่ายโอน
ร่วมกันจัดอบรมเป็นประจาปี
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 98 รายการที่ 12
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนา
สตรีและครอบครัวและประชาชนทั่วไป
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมการพัฒนาสตรีและครอบครัวและ
การป้องกันการแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชราคน
พิการและผู้ด้อยโอกาส
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนชราและผู้ด้อยโอกาส ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
ค่าใช้จ่ายเพื่อการบารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการบารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
ค่าใช้จ่ายสาหรับจัดหาของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก

จานวน

100,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

100,000

บาท

10,000

บาท

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก พวง
มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ สาหรับพิธีการ วัน
สาคัญในโอกาสต่าง ๆ ตามวาระ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 97 รายการที่ 8
โครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงาน จานวน
จ้าง ของสานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านดู่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของสานักปลัด
เทศบาล เทศบาลตาบลบ้านดู่
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้าที่ 96 รายการที่ 4
โครงการปรับขยายเวลาการบริการงานทะเบียนราษฎรเพื่อบริการประชาชน จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณืที่เกี่ยวข้องใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แผนผังการบริการประชาชนด้านงาน
ทะเบียนราษฎร เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่มี
คุณภาพ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 98 รายการที่ 14
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สานักงานเทศบาลตาบลบ้านดู่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สานักงานเทศบาล
ตาบลบ้านดู่ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 84 รายการที่ 1
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โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการประชาชน จานวน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบเว็บไซต์สานักงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ของส่วนราชการ ตามแนวทางและมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ของ
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบการยื่นขออนุมัติ อนุญาตผ่าน
ระบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของ พรบ. การอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต พ.ศ.2558 ตลอดจนถึงการจ้าง
เหมาเพื่อการออกแบบและจัดทาแอพพลิเคชั่น สาหรับ แทปเล็ต สมาร์ต
โฟน (Android และ iOS) เพื่อเพิ่มช่องทาง และ ขยายระยะเวลาให้
บริการประชาชน ตลอดถึงการอานวยความสะดวกในการขออนุมัติ
อนุญาต ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เทศบาลตาบลบ้านดู่ ปี 2559 (ระยะ
จานวน
พัฒนาสู่ความยั่งยืน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เทศบาล
ตาบลบ้านดู่ ปี 2559 (ระยะพัฒนาสู่ความยั่งยืน) เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
จ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามหนังสือ
สั่งการอาเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0023.6/3722 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2557
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 99 รายการที่ 16
โครงการพัฒนาและส่งเสริมบ่อน้าพุร้อนโป่งพระบาท
จานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมบ่อน้าพุร้อนโป่งพระ
บาท เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 37 รายการที่ 1
โครงการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทุกแหล่งท่องเที่ยวในตาบลบ้านดู่ จานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทุกแหล่ง
ท่องเที่ยวในตาบลบ้านดู่ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าปรับปรุง ซ่อม
แซม ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 37 รายการที่ 2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา จานวน
เทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 5
โครงการวันท้องถิ่นไทย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดาเนิน
โครงการ
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้าที่ 79 รายการที่ 9
โครงการวันเทศบาล

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้าที่ 79 รายการที่ 8
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
รายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความดูแลของสานักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ

รวม

1,130,000

บาท

จานวน

350,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

2,140,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าซึ่งใช้ในภารกิจและกิจการตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลบ้านดู่
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาซึ่งใช้ในภารกิจและกิจการตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลบ้านดู่
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์สานักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งใช้ใน
ภารกิจของเทศบาลตาบลบ้านดู่

1,500,000

บาท

70,000

บาท

150,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ เช่น ตรา
ยาง กระดาษ ปากกา ธงชาติและวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายอากาศหรือเสาอากาศสาหรับ
วิทยุ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด แปรงขัดพื้น ผงซักฟอก น้ายาล้างจาน ชุดกาแฟ
รวมถึงชุดที่นอน หมอน มุ้ง ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจาเป็น
สาหรับสานักงานเทศบาลตาบลบ้านดู่
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซิ
เมนต์ ปูน
ขาว ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน
เลื่อย เหล็กเส้น ท่อน้าบาดาล ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา และอื่น ๆ ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องและจาเป็น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ากลั่น ฯลฯ และวัสดุ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ของสานักปลัดเทศบาล
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ จาระบี ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
และจาเป็นสาหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันสีหมึกเครื่องพิมพ์สาเนา
ระบบดิจิตอล และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น เพื่อจัดทาเอกสารเผย
แพร่ ประชาสัมพันธ์อานาจหน้าที่ภารกิจ ระเบียบกฏหมายของเทศบาล
ตาบลบ้านดู่ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษไข กระดาษต่อ
เนื่อง เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแบบพิมพ์ สาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ผ้าหมึกพิมพ์ ตลับผงหมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมาส์ อื่น ๆ
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น มิเตอร์ ก๊อกน้า ฯลฯ ที่ไม่เข้า
ลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เป็นต้น
ค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ซื้อดวงตราไปรษณียากร เช่า
ตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ซึ่งใช้ในภารกิจของเทศบาลตาบลบ้านดู่
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง
เพื่อรองรับการบริการประชาชน รวมถึงค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ ซึ่งใช้ใน
ภารกิจของเทศบาลตาบลบ้านดู่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าวงจร ledsed line ของงานทะเบียนราษฎร สาหรับ
บริการประชาชน ในอัตราเฉลี่ยเดือนละ 8,500 บาท จานวน 12 เดือน
ค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
รวม

120,000

บาท

300,000

บาท

558,560

บาท

รวม

358,560

บาท

จานวน

19,800

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก
งาน จานวน 2 เครื่องๆละ 9,900 บาท เพื่อใช้ในงานการเจ้าหน้าที่ สานัก
ปลัด ตามคุณลักษณะเฉพาะบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานัก
มาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ มีนาคม 2558
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 96 รายการที่ 6
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน

32,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน จานวน 2
เครื่อง ๆละ 16,000 บาท สาหรับงานนิติการและงานบริหารงานทั่ว
ไป สานักปลัดเทศบาล ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 96 รายการที่ 6
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จานวน

19,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 19,000 บาท สาหรับงาน
กิจการสภาเทศบาล ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางของ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18หน้า/นาที)
จานวน

3,700

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18
หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ๆละ 3,700 บาท สาหรับงานพัสดุ สานัก
ปลัดเทศบาล ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
จานวน

4,300

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
จานวน 1 เครื่อง ๆละ 4,300 บาท เพื่อใช้ในงานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด
เทศบาล ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
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ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
-รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่อยู่
ในความดูแลของสานักปลัดเทศบาล เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็น
ต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งไว้ 100,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ งาน ทะเบียนราษฎร ตั้งแต่ปี
ที่ 2 เป็นต้นไปเป็นวงเงิน 10% ของมูลค่าระบบคอมพิวเตอร์งาน
ทะเบียน ราษฎร รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (มูลค่าทั้งหมดของ
ระบบฯ 1,790,760 บาท)ตามหนังสือสานักทะเบียนกลาง ด่วนมากที่ มท
0309.5/116 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ตั้งไว้ 179,760 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

279,760

บาท

200,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จานวน

200,000

บาท

รวม

20,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

1,466,000

บาท

รวม

1,466,000

บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
อุดหนุนเทศบาลตาบลท่าสุด
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน เทศบาลตาบลท่าสุด ตามโครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอาเภอ ตาม
หนังสืออาเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0118.2/ว2302 ลงวันที่ 18
พฤษภาคม 2558
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 93 รายการที่ 1

45,000

บาท

รายจ่ายเพื่อเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมรวมถึงรายจ่ายเพื่อดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลของสานักปลัด
เทศบาล
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาสารวจความพึงพอใจของผู้บริหาร ค่าจ้าง
องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ตามมติการประเมิน กทจ.กาหนด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0826.6/4310 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551
รายจ่ายอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
01)อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเชียงราย จานวนเงิน 10,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเชียงรายตาม
โครงการเสริมสร้างความรู้ในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมแก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามหนังสืออาเภอเมือง
เชียงราย ที่ ชร 0118.2/ว2302 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 91 รายการที่ 2

146,000

บาท

1,275,000

บาท

02)อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเชียงราย จานวนเงิน 36,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเชียงรายตาม
โครงการดาเนินการและสนับสนุนการดาเนินงานจัดกิจกรรมของส่วน
ราชการและองค์กร จังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตาม
หนังสืออาเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0118.2/ว2302 ลงวันที่ 18
พฤษภาคม 2558
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 3
03)อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเชียงราย จานวนเงิน 30,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเชียงรายตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2559 ตามหนังสืออาเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0118.2
/ว2302 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 87 รายการที่ 6
04) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเชียงราย จานวนเงิน 20,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเชียงรายตาม
โครงการฝึกอบรมชุดรักษาความสงบเรียบร้อย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.2559 ตามหนังสืออาเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0118.2/ว2302 ลงวัน
ที่ 18 พฤษภาคม 2558
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 86 รายการที่ 1
05)อุดหนุนศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงราย จานวนเงิน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดเชียงราย ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
เชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามหนังสือจังหวัด
เชียงราย ที่ ชร 0018.4(ศอ.ปส.จ.ชร.)/14522 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2558
เงินอุดหนุนเอกชน

จานวน

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:25:59

01) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ จานวนเงิน 380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตาบลบ้านดู่ หมู่
ที่ 1 - 19 หมู่บ้านละ 20,000 บาทในการดาเนินงานกิจกรรมหรือ
กิจกรรมของกลุ่ม
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2559 - 2561) หน้าที่ 76 รายการที่ 6
02) อุดหนุนเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุตาบลบ้านดู่ จานวนเงิน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุตาบลบ้านดู่ เป็นค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 76 รายการที่ 1
03) อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี จานวนเงิน 380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการส่งเสริมอาชีพหรือกิจกรรมให้กับกลุ่ม
พัฒนาสตรี หมู่ที่ 1 - 19 หมู่บ้านละ 20,000 บาท ตามโครงการส่งเสริม
อาชีพและรายได้เสริม
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 68 รายการที่ 4
04)อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตาบลบ้านดู่ จานวนเงิน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในแก่กลุ่มพัฒนาสตรีตาบลบ้านดู่เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการดาเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของบทบาทสตรี เป็นต้น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2561 ) หน้าที่ 68 รายการที่ 3
05) อุดหนุนกลุ่มบ้านดู่เอื้ออาทร จานวนเงิน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIVกลุ่มเครือข่ายบ้านดู่เอื้อ
อาทร ค่าช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมผู้ติดเชื้อ HIVกลุ่มเครือข่ายบ้าน
ดู่เอื้ออาทร ตาบลบ้านดู่ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพและผู้ดูแลผู้ติดเชื้อ
เอดส์
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- 2561 ) หน้าที่ 76 รายการที่ 5
06)อุดหนุนกลุ่มแปรรูปสับปะรดภูแล จานวนเงิน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มแปรรูปสับปะรดภูแลหมู่
ที่ 6 , 7 , 13 , 18 เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน้าที่ 38 รายการที่ 1
07)อุดหนุนกลุ่มนวดแผนไทย จานวนเงิน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มนวดแผนไทยเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 68 รายการที่ 5
08)อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาบลบ้านดู่ จานวนเงิน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตาบลบ้านดู่
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 39 รายการที่ 2
09)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-19 จานวนเงิน 190,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-19 หมู่
บ้านละ 10,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่
บ้านให้สวยงาม
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 84 รายการที่ 2
เงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินอุดหนุน เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอานวย
การกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

250,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

250,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

250,000

บาท

200,000

บาท

50,000

บาท

7,612,860

บาท

รวม

6,297,660

บาท

รวม

6,297,660

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัด
กองคลัง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อานวยการกองคลัง
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน

3,721,500

บาท

115,200

บาท

67,200

บาท

จานวน

2,129,760

บาท

จานวน

264,000

บาท

รวม

1,147,000

บาท

รวม

485,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆให้เทศบาล เช่น เงินตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานในการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลตาบลบ้านดู่ตามระเบียบพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและทาการค่า
อาหารนอกเวลาให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง

200,000

บาท

100,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการสารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทาแผนพัฒนาของ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ในการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.2/ว1596 ลงวันที่ 10
เมษายน 2556
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 94 รายการที่ 2
โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผน
จานวน
ชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่ง
เสริม สนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้องและจาเป็น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 91 รายการที่ 1
ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งานบริหารงานคลัง
รวม
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัด
กองคลัง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองคลัง
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลังที่
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กาหนด
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลสังกัดกอง
คลังที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กาหนด
ค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้สอย
รวม

135,000

บาท

50,000

บาท

250,000

บาท

50,000

บาท

100,000

บาท

50,000

บาท

50,000

บาท

380,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่ารังวัดที่ดินหรือ
ตรวจสอบที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้ ค่า
เบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าใบอนุญาต
ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน
สาธารณะในการดูแลรักษาและคุ้มครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ค่า
จ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกาจัดปลวก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
ขนส่ง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้าที่ 97 รายการที่ 9
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร การเข้ารับการ
ฝึกอบรมสัมมนา การประชุมต่าง ๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของกองคลัง
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 98 รายการที่ 13
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน จานวน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานของเทศบาล เช่น การจัดเก็บราย
ได้ การเงินการคลัง และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LAAS) ตามความจาเป็น เหมาะสม กับ
สถานะการคลัง การส่งบุคลากรของเทศบาลไปเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการที่มี
ภารกิจถ่ายโอนร่วมกันจัดอบรมเป็นประจาทุกปี
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 98 รายการที่ 12
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ ฯลฯ ที่อยู่
ในความดูแลของกองคลัง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์
แฟ้ม ฯลฯ และวัสดุสานักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นของกองคลัง
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้า ฯลฯ
และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่เกี่ยวข้องและจาเป็นของกองคลัง
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ากลั่น และวัสดุอื่น ๆ
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับซ่อมแซมและบารุงรักษารถ
จักรยานยนต์, รถยนต์ ของกองคลัง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามัน
เบนซิน น้ามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ามันจาระบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับรถจักรยานยนต์,รถยนต์ ของกองคลัง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน ฟิล์ม และวัสดุโฆษณา และ
เผยแพร่อื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นของกองคลัง
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแผ่นดิสก์ หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น มิเตอร์น้า ไฟฟ้า ฯลฯ ที่ไม่เข้า
ลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เป็นต้น
ค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

20,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม
จานวน

32,000

จานวน

20,000

บาท

รวม

168,200

บาท

รวม

168,200

บาท

จานวน

33,000

บาท

จานวน

32,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 32,000
สาหรับงานการเงินและบัญชี ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาในท้องถิ่นโดย
ประหยัดและหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 96 รายการที่ 6
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน

32,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งใช้ในภารกิจของ กองคลัง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการรายเดือนระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบ
ความเร็วสูง
ค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ จานวน 1
เครื่อง ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 1 เครื่องๆ ละ 33,000
บาท สาหรับห้องแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มี
กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 96 รายการที่ 6
เครื่องพิมพ์เช็ค

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน จานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 16,000 บาท สาหรับงานพัสดุ 1 เครื่องและงานการเงินและบัญชี 1
เครื่อง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6

บาท
12,000 บาท
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7,600

บาท

7,400

บาท

6,200

บาท

50,000

บาท

รวม

492,700

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

450,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

380,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

100,000

บาท

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,600 สาหรับใช้ในงานพัสดุและทรัพย์สิน ซึ่ง
เป็นครุภัณฑ์ที่มีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า / นาที)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18
หน้า / นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,700 สาหรับใช้ในงานการเงินและ
บัญชี ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 สาหรับใช้ในงานการเงินและบัญชี ซึ่งเป็น
ครุภัณฑ์ที่มีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ ฯลฯ ที่
อยู่ในความดูแลของกองคลัง
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดทาแผนชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7,9,13,18

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทาแผนชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยใน
เขตพื้นที่หมู่ที่ 7,9,13,18และค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ฯลฯ
เป็นต้น
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 88 รายการที่ 2
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นจาก
จานวน
สาธารณภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย เช่น การป้องกันและแก้ไขอุทกภัย น้า
ป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่าถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว4224 ลงวัน
ที่ 10 ตุลาคม 2554 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก
ที่ มท 0891.2/ว 1584 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2 /ว 3314 ลงวัน
ที่ 6 ตุลาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0891.2/ว76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
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จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุทาง
ถนน ประจาปีงบประมาณ 2559 และค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องและจา
เป็น ฯลฯ เป็นต้น
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559 - 2561)หน้าที่ 85 รายการที่ 4
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องและจา
เป็น ฯลฯ เป็นต้น
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 85 รายการที่ 3
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559

จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 ในการลดอุบัติเหตุ อานวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
จราจรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.5/ว 2208
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 85 รายการที่ 2
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2559 จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2559 ในการลดอุบัติเหตุ อานวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุจราจรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง เป็น
ต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.5
/ว 2208 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 84 รายการที่ 1
โครงการรณรงค์และป้องกันหมอกควันและไฟป่า
จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และป้องกันหมอกควันและไฟ
ป่า และค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ฯลฯ เป็นต้นตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว212 ลงวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2557
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 89 รายการที่ 7
โครงการวัน อปพร. 22 มีนา ประจาปีงบประมาณ 2559

จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัน อปพร. 22 มีนา ประจาปีงบ
ประมาณ 2559 และค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ฯลฯ เป็นต้น
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 85 รายการที่ 6
ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าวัสดุ

รวม

70,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

โครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยผู้ประกอบการหอพัก เครือข่าย ประจาปี
งบประมาณ 2559
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยผู้ประกอบ
การหอพัก เครือข่าย ประจาปีงบประมาณ 2559 และค่าใช้จ่ายในส่วนที่
เกี่ยวข้องและจาเป็น ฯลฯ เป็นต้น
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559 - 2561)หน้าที่ 88 รายการที่ 5
โครงการฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุทางถนน ประจาปีงบประมาณ 2559

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อค่าเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยา
ศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นในการปฎิบัติงาน
ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่จาเป็นในการปฎิบัติงานเพื่อ
ป้องกันอันตราย เช่น เสื้อแขนยาว เสื้อแขนสั้น กางเกงขายาว กางเกงขา
สั้น ชุดคลุมดับเพลิง รองเท้ายาง หมวก ถุงมือ หน้ากาก เสื้อกันฝน ฯลฯ
และวัสดุเครื่องแต่งกายที่จาเป็นในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน

จานวน

60,000

บาท

รวม

42,700

บาท

รวม

42,700

บาท

จานวน

6,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงภาคสนามแบบพกพาชาร์ท
ได้ จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท เพื่อช่วยใช้ในงานของงาน
ป้องกัน ฯ ซึ่งเป็นครุภัณที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายจัดหาตามราคาในท้องถิ่นโดยประหยัด
และ/หรือราคาที่เคยจัดหาประหยัด โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
สายดูดน้าดับเพลิง
จานวน

12,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายดูดน้าดับเพลิง ยาว 6 เมตร พร้อมตะแกรงกรอง
เศษวัชพืช ประจารถน้าอเนกประสงค์ บพ 8572 เชียงราย พร้อม
อุปกรณ์ 1 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท สาหรับรถน้าอเนกประสงค์บพ
8572 เชียงรายสาหรับใช้ดับเพลิงและ ปฎิบัติระงับเหตุอัคคีภัยและช่วย
เหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในตึก ซึ่งเป็นครุภัณที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาในท้องถิ่น โดย
ประหยัดและ/หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด โดยปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
สายส่งน้าดับเพลิง ชนิดผ้าใบ
จานวน

20,400

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิง ชนิดผ้า
ใบ ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จานวน 3 เส้น ราคาเส้น
ละ 6,800 บาท สาหรับใช้ดับเพลิงและ ปฎิบัติระงับเหตุอัคคีภัยและช่วย
เหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในตึก ซึ่งเป็นครุภัณที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาในท้องถิ่น โดย
ประหยัดและ/หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด โดยปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
จานวน

4,300

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องขยายเสียงภาคสนามแบบพกพาชาร์ทได้

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
จานวน 1 เครื่อง ๆละ 4,300 บาท เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัด
กองการศึกษา จานวน 1,169,352 บาท
เงินเดือนและค่าปรับปรุงค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองการ
ศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงค่าเงินเดือนพนักงานครู
เทศบาล สังกัดกองการศึกษา จานวน 2,551,200 บาท
เงินเดือนและค่าปรับปรุงค่าเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล สังกัดกองการ
ศึกษา ตั้งจ่ายเงินอุดหนุน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระ
เกียรติฯบ้านป่าซาง)
ตอบแทนรายเดือนผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯ
บ้านป่าซาง)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองการศึกษา
เงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินวิทยฐานะ
เงินวิทยฐานะผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้าน
ป่าซาง)
เงินวิทยฐานะผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้าน
ป่าซาง)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป สังกัดกองการศึกษา จานวน 1,267,920 บาท
ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกอง
การศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ โรงเรียน
เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง) จานวน 112,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ โรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระ
เกียรติฯบ้านป่าซาง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกอง
การศึกษา จานวน 48,000 บาท
ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองการศึกษา ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ โรงเรียน
เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง) จานวน 24,000 บาท
ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ โรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิม
พระเกียรติฯบ้านป่าซาง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

รวม

20,007,567

บาท

รวม

5,349,672

บาท

รวม

5,349,672

บาท

จานวน

3,720,552

บาท

จานวน

67,200

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

67,200

บาท

จานวน

1,380,720

บาท

จานวน

72,000

บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

7,383,195

บาท

รวม

28,690

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าอาหาร
นอกเวลาให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัด กองการศึกษา
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลใน
สังกัด กองการศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตร สาหรับข้าราชการครู โรงเรียนเทศบาล 1 ฯ
สังกัดกองการศึกษา
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5,110 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน 8,580 บาท
ค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,110 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน 8,580 บาท
ค่าใช้สอย
รวม

15,000

บาท

13,690

บาท

4,166,360

บาท

435,500

บาท

100,000

บาท

40,000

บาท

ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
01) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ค่ารังวัดที่ดิน ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่า
เช่าที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้า ประปาค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกาจัด
ปลวก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ เป็นเงิน 100,000 บาท
02) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนสังกัด ทต.บ้านดู่ 8 แห่ง รวมเดือนละ 30,500 บาท จานวน 11
เดือน เป็นเงิน 335,500 บาท รายละเอียดดังนี้
- โรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง)
เดือนละ 6,000 บาท
- ศพด.ไอที (เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง) เดือนละ 6,000 บาท
- ศพด.บ้านปางลาว
เดือนละ 6,000 บาท
- ศพด.บ้านป่าสักไก่
เดือนละ 2,500 บาท
- ศพด.บ้านดู่
เดือนละ 2,500 บาท
- ศพด.บ้านโป่งพระบาท
เดือนละ 2,500 บาท
- ศพด.บ้านโป่งน้าตก
เดือนละ 2,500 บาท
- ศพด.บ้านปู่ไข่
เดือนละ 2,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร การเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนา การประชุมต่าง ๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กองการศึกษา
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 98 รายการที่ 13
โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเกียรติบัตร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จาเป็นสาหรับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 55 รายการที่ 23

จานวน
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จานวน

40,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถ ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสารวิชาการ ค่าอาหาร
และอาหารว่าง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นสาหรับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 63 รายการที่ 58
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาล
จานวน

80,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเกียรติบัตร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จาเป็นสาหรับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 63 รายการที่ 59
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

จานวน

40,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเกียรติบัตร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จาเป็นสาหรับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)หน้าที่ 57 รายการที่ 27
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

จานวน

3,170,860

บาท

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและสถานที่สาคัญที่เหมาะสมกับ
การเรียนรู้สาหรับเด็กในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดินทาง ค่าป้ายโครงการ ค่าบัตรเข้าชม ค่าน้า ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นสาหรับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 52 รายการที่ 5
โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:25:59

01) ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้าน
ป่าซาง)เป็นเงิน 728,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียน
เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง) จานวน 182 คนๆละ 20
บาท 200 วัน เป็นเงิน 728,000 บาท
02) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด ทต.บ้านดู่ เป็น
เงิน 1,254,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอที (เฉลิมพระ
เกียรติฯบ้านป่าซาง) จานวน 57 คนๆละ 20 บาท 280 วัน เป็น
เงิน 319,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่ จานวน 31
คนๆละ 20 บาท จานวน 280 วัน เป็นเงิน 173,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาง
ลาว จานวน 36 คนๆละ 20 บาท จานวน 280 วัน เป็นเงิน 201,600
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสัก
ไก่ จานวน 26 คนๆละ 20 บาท จานวน 280 วัน เป็นเงิน 145,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งพระ
บาท จานวน25 คนๆละ 20 บาท จานวน 280 วัน เป็นเงิน 140,000
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง
น้าตก จานวน 42 คนๆละ 20 บาท จานวน 280 วัน เป็นเงิน 235,200
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปู่
ไข่ จานวน 7 คนๆละ 20 บาท จานวน 280 วัน เป็นเงิน 39,200 บาท
03) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสาหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง)เป็นเงิน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสาหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1 เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง)
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
04)ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต เป็นเงิน 9,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและค่าบริการอินเตอร์เน็ต ฯลฯ สาหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง) เป็นเงิน 9,600 บาท
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
05) ค่าใช้จ่ายพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิม
พระเกียรติฯบ้านป่าซาง)เป็นเงิน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ ค่าปรับปรุง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่ง ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องสาหรับโครงการนี้ เป็นเงิน 100,000 บาท
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
06) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิม
พระเกียรติฯบ้านป่าซาง)เป็นเงิน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่า
ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องสาหรับโครงการ
นี้ เป็นเงิน 50,000 บาท
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
07)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิม
พระเกียรติฯบ้านป่าซาง)เป็นเงิน 27,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู จานวน 9 คนๆ
ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
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0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
08) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง)เป็นเงิน 18,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับโครงการนี้
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
09) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
(เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง)เป็นเงิน 309,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สาหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง) จานวน 182 คนๆ ละ 850
บาท/ภาคเรียน จานวน 2 ภาคเรียน รวมเป็นเงิน 309,400 บาท
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
10) ค่าหนังสือเรียนสาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระ
เกียรติฯบ้านป่าซาง)เป็นเงิน 36,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือสาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระ
เกียรติฯบ้านป่าซาง) จานวน 182 คนๆละ 200 บาท/ปีการศึกษา รวมเป็น
เงิน 36,400 บาท
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
11) ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนสาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิม
พระเกียรติฯบ้านป่าซาง)เป็นเงิน 36,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนสาหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง) จานวน 182 คนๆละ 100
บาท/ภาคเรียน จานวน 2 ภาคเรียน รวมเป็นเงิน 36,400 บาท
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
12) ค่าเครื่องแบบนักเรียนสาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระ
เกียรติฯบ้านป่าซาง)เป็นเงิน 54,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
(เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง) จานวน 182 คนๆละ 300 บาท/ปีการ
ศึกษา รวมเป็นเงิน 54,600 บาท
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
13) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
(เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง)เป็นเงิน 78,260 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสาหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง) จานวน 182 คนๆละ 215
บาท/ภาคเรียน จานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 78,260 บาท
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
14)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่น เป็นเงิน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นของโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระ
เกียรติฯ บ้านป่าซาง)เป็นเงิน 50,000 บาท
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นเงิน 18,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 9 คนๆ
ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
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0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
16) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็น
เงิน 380,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอ
ที (เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง) จานวน 57 คน ๆ ละ 1,700 บาท/ปี
การศึกษา เป็นเงิน 96,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดู่ จานวน 31 คน ๆ ละ 1,700 บาท/ปีการศึกษา เป็นเงิน 52,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปางลาว
จานวน 36 คน ๆ ละ1,700 บาท/ปีการศึกษา เป็น
เงิน 61,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า
สักไก่ จานวน 26 คน ๆ ละ1,700 บาท/ปีการศึกษา เป็นเงิน 44,200
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโป่งพระบาท จานวน 25 คน ๆ ละ 1,700 บาท/ปีการศึกษา เป็น
เงิน42,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโป่งน้าตก จานวน 42 คน ๆ ละ 1,700 บาท/ปีการศึกษา เป็น
เงิน 71,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปู่
ไข่ จานวน 7 คน ๆ ละ 1,700 บาท/ปีการศึกษา เป็นเงิน 11,900 บาท
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0893.4/ว 1280 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน

40,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นสาหรับโครงการนี้ ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 52 รายการที่ 2
โครงการอินเตอร์เน็ตสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

80,000

บาท

100,000

บาท

2,901,145

บาท

100,000

บาท

20,000

บาท

100,000

บาท

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ต่อพ่วง ค่าเช่าสัญญาณราย
เดือน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นสาหรับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 63 รายการที่ 60
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ฯลฯ ที่อยู่
ในความดูแลของกองการศึกษา
ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ยกเว้น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา จานวน 3,170,860 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ เช่น ตรา
ยาง กระดาษ ปากกา ธงชาติและวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า วิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟ ปลั๊ก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับกองการศึกษา
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:25:59

01) วัสดุงานบ้านงานครัวสาหรับกองการศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่า ถ้วย จาน ชาม ช้อน ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ายาล้าง
จาน น้ายาถูพื้นฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับงานกองการ
ศึกษา
02) วัสดุงานบ้านงานครัวสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 แห่ง และโรงเรียน
เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง) เป็นเงิน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษชาระ ถุงดา ไม้กวาดพื้น ไม้กวาดทางมะพร้าว ที่
ตักผง น้ายาล้างจาน น้ายาล้างห้องน้า ผงซักฟอก สบู่ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตาบลบ้านดู่ รายละเอียดดังนี้
- โรงเรียนเทศบาล 1
จานวน 20,000 บาท
- ศพด.ไอที เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง จานวน 12,500 บาท
- ศพด.บ้านปางลาว
จานวน 12,500 บาท
- ศพด.บ้านป่าสักไก่
จานวน 10,000 บาท
- ศพด.บ้านดู่
จานวน 10,000 บาท
- ศพด.บ้านโป่งพระบาท
จานวน 10,000 บาท
- ศพด.บ้านโป่งน้าตก
จานวน 10,000 บาท
- ศพด.บ้านปู่ไข่
จานวน 5,000 บาท
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ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
01)ค่าอาหารเสริม(นม) สาหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
เทศบาลตาบลบ้านดู่ เป็นเงิน 462,246.40 .- บาท โดยแยกเป็นแต่ละ
ศูนย์ฯ ดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สาหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอ
ที (เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง) จานวน 57 คน ๆ ละ 7.37
บาท จานวน 280 วัน เป็นเงิน 117,625 .20 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สาหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดู่ จานวน 31 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 280 วัน เป็นเงิน 63,971.60
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สาหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปางลาว จานวน 36 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 280 วัน เป็น
เงิน 74,289.60 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สาหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป่าสักไก่ จานวน 26 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 280 วัน เป็น
เงิน 53,653.60 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สาหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโป่งพระบาท จานวน 25 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 280 วัน เป็น
เงิน 51,590 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สาหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโป่งน้าตก จานวน 42 คน ๆ ละ 7 .37 บาท จานวน 280 วัน เป็น
เงิน 86,671.20 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สาหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้าน ปู่ไข่ จานวน 7 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 280 วัน เป็น
เงิน 14,445.20 บาท
02)ค่าอาหารเสริม(นม) สาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1(เฉลิมพระ
เกียรติฯ บ้านป่าซาง) เป็นเงิน 348,748.40 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
(เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง) ระดับอนุบาล 1 - 3 จานวนนักเรียน 182
คนๆละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน เป็นเงิน 348,748.40 บาท
03)ค่าอาหารเสริม(นม) สาหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะ
กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตาบลบ้านดู่ จานวน 5
โรง เป็นเงิน 1,780,149.80 บาท
- เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์
พัฒนาคาร) ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียน 476
คนๆละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน เป็นเงิน 912,111.20 บาท
- เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านขัว
แคร่ ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียน 108 คนๆ
ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน เป็นเงิน 206,949.60 บาท
- เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าสัก
ไก่ ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียน 145 คนๆ
ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน เป็นเงิน 277,849 บาท
- เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งพระ
บาท ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียน 117 คนๆ
ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน เป็นเงิน 224,195.40 บาท
- เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง
น้าตก อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียน 83 คนๆละ 7.37
บาท จานวน 260 วัน เป็นเงิน 159,044.60 บาท
(ค่าอาหารเสริมนม ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)
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วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน หินคลุก ดิน ทราย และวัสดุอื่น ๆ
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับกองการศึกษา
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ น้ากลั่น ยางนอก ยางใน หัวเทียนและวัสดุอื่น ๆ
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับซ่อมแซม และบารุงรักษา รถ
จักรยานยนต์ของกองการศึกษา
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ากลั่น จาระบี อื่น ๆ
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับซ่อมแซมและบารุงรักษา รถ
จักรยานยนต์ของกองการศึกษา
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันสี รูปสี หรือขาวดาที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยาย ภาพ พิมพ์ภาพ หรือแบบพิมพ์ และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับกองการศึกษา
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษไข กระดาษ
คอมพิวเตอร์ เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแบบพิมพ์สาหรับ
เครื่อง คอมพิวเตอร์ ผ้าหมึกพิมพ์ ตลับผงหมึกพิมพ์แผ่นกรอง
แสง เมาส์ และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับกองการศึกษา
ค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ยกเว้น ค่าอาหารเสริม
นม จานวน 2,591,145 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าซึ่งใช้ในกิจการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
บ้านดู่ ฯลฯ และโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 แห่ง และ โรงเรียน
เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง)
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน
7 ศูนย์ และโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้าน
ป่าซาง) จานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งใช้ในภารกิจของกองการ
ศึกษา จานวน 12,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า / นาที)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18
หน้า / นาที) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,700 บาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มี
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6

จานวน

20,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม
จานวน

287,000

จานวน

15,000

บาท

จานวน

22,000

บาท

รวม

3,133,700

บาท

รวม

33,700

บาท

จานวน

3,700

บาท

บาท
250,000 บาท
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ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่อยู่ใน
ความดูแลของกองการศึกษา เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถาน
ที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาล 1 หมู่ที่ 2
จานวน

30,000

บาท

3,100,000

บาท

1,500,000

บาท

จานวน

1,500,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบประปาโรงเรียนเทศบาล 1 ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาล 1 หมู่ที่ 2 ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือ
สถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาโรงเรียนเทศบาล 1

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตาบลบ้านดู่ เช่น อาคารเรียน , ห้อง
น้า , โรงอาหาร ฯลฯ ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตาบลบ้าน
ดู่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน

รวม

4,141,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

4,141,000

บาท

จานวน

4,141,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
01)เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสาหรับโรงเรียนสังกัดสานักงาน คณะ
กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตาบลบ้านดู่ จานวน 5
โรง โดยจัดสรรให้เด็กระดับอนุบาล และ ป.1- ป. 6 จานวนเด็ก ณ 10
มิ.ย. 2558 อัตราคนละ 20 บาท จานวน 200
วัน จานวน 3,716,000 บาท
-โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) นักเรียน อ.-ป.6 จานวน 476
คน คน ๆ ละ 20 บาท จานวน 200 วัน เป็นเงิน 1,904,000 บาท
-โรงเรียนบ้านขัวแคร่ นักเรียน อ.-ป.6 จานวน 108 คน ๆ ละ 20
บาท จานวน 200 วัน เป็นเงิน 432,000 บาท
-โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ นักเรียน อ.-ป.6 จานวน 145 คนๆ ละ 20
บาท จานวน 200 วัน เป็นเงิน 580,000 บาท
-โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท นักเรียนอ.-ป.6 จานวน 117 คน ๆ ละ 20
บาท จานวน 200 วัน เป็นเงิน 468,000 บาท
-โรงเรียนบ้านโป่งน้าตก นักเรียนอ.-ป.6 จานวน 83 คน ๆ ละ 20
บาท จานวน 200 วัน เป็นเงิน 332,000 บาท
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสาหรับโรงเรียนสังกัดสานักงาน คณะ
กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตาบลบ้านดู่ จานวน 5
โรง โดยจัดสรรให้เด็กระดับอนุบาล และ ป.1- ป. 6 ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน
02)อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จานวน 425,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดาเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
ดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) จานวน 200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) จานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดาเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่า
สักไก่ จานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ จานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดาเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านขัว
แคร่ จานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของโรงเรียนบ้านขัวแคร่ จานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดาเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บ้านโป่งพระบาท จานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท จานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดาเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บ้านโป่งน้าตก จานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของโรงเรียนบ้านโป่งน้าตก จานวน 5,000 บาท
(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งจ่ายตาม
หนังสือ ที่ ชร 0023.6/3320 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558)
เงินอุดหนุน เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อานวยการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด
เงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 425,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน 3,716,000 บาท
เงินอุดหนุนเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอานวย
การกระจายอานาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

22,322,760

บาท

รวม

6,562,860

บาท

รวม

6,562,860

บาท

จานวน

2,273,940

บาท

จานวน

146,400

บาท

จานวน

134,400

บาท

จานวน

3,768,120

บาท

จานวน

240,000

บาท

รวม

4,647,200

บาท

รวม

936,200

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารนอก
เวลาให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลในสังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ ฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

800,000

บาท

105,600

บาท

30,600

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลสังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพยาบาลวิชาชีพ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าใช้สอย

รวม

1,967,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับเกลี่ยบ่อขยะ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอกให้ทาการอย่างใดอย่างหนึ่งของเทศบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและจาเป็น เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
ตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่ารังวัดที่ดินหรือตรวจสอบที่ดิน ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา
จัดทาป้ายต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าใบอนุญาต
ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม นิติกรรมสัญญา ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน
สาธารณะในการดูแลรักษาและคุ้มครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ค่า
จ้างแบกหามสัมภาระ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 97 รายการที่ 9
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน

1,000,000

บาท

80,000

บาท

90,000

บาท

50,000

บาท

50,000

บาท

45,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร การเข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนา การประชุมต่าง ๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 98 รายการที่ 13
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ เช่น ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น
และเกี่ยวข้องในการดาเนินงาน (ตามหนังสืออาเภอเมือง
เชียงราย ที่ ชร 0037.6/4219 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 70 รายการที่ 15
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน จานวน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการ และ
พนักงานของเทศบาล ตามความเหมาะสมและคานึงถึงสถานะการ
คลัง การส่งบุคลากรของเทศบาลไปเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการที่มีภารกิจถ่ายโอน
ร่วมกันจัดอบรมเป็นประจาปี
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 98 รายการที่ 12
โครงการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน (ร่วมใจรักษ์น้า ถังดัก
จานวน
ไขมัน ชุมชนบ้านดู่)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อมในชุมชน (รวมใจรักษ์น้า ถังดักไขมัน ชุมชนบ้านดู่) เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 72 รายการที่ 24
โครงการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลตาบลบ้านดู่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนใน
สังกัดเทศบาลตาบลบ้านดู่ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 69 รายการที่ 9

หน้า : 30/51

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:25:59

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตาม Road map
จานวน
ของ คสช.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายตาม Road map ของ คสช. เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 82 รายการที่ 3
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการตาบลบ้านดู่
จานวน

100,000

บาท

42,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูง
อายุและผู้พิการตาบลบ้านดู่ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 68 รายการที่ 6
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

จานวน

140,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 70 รายการที่ 17
โครงการอบรมผู้ประกอบการ ด้าน พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

จานวน

90,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมผู้ประกอบการ ด้าน พร
บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 71 รายการที่ 20
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
จานวน

80,000

บาท

200,000

บาท

1,720,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 71 รายการที่ 22
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ ฯลฯ ที่
อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ เช่น ตรา
ยาง กระดาษ ปากกา ธงชาติ และวัสดุที่จาเป็น เป็นต้น ในการปฏิบัติงาน
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายไฟ สวิตซ์ไฟและวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้าอื่น ๆ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นต้น ในการปฏิบัติงานของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อถุงใส่ขยะ เข่ง ไม้กวาด ถังขยะสาหรับรองรับขยะใน
พื้นที่ 19 หมู่บ้าน ภายในเขตเทศบาลและตลาดสดเทศบาลตาบลบ้าน
ดู่ แปรง และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นใน
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ดิน ทราย หินคลุก เครื่องวัดขนาด
เล็ก ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ฯลฯ เพื่อใช้ปรับ
ปรุงบ่อขยะและงานอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นในการปฏิบัติงานของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน แม่แรง กุญแจปาก
ตาย และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น
สาหรับซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุกขยะ และครุภัณฑ์ยาน
พาหนะและครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ากลั่น น้ามันจาระบี น้ามัน
เครื่อง น้ามันไฮดรอลิก ฯลฯ เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น สาหรับรถ
จักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุกขยะ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ ที่ใช้ในภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ เช่น ยา
รักษาโรค สารเคมีกาจัดแมลงวัน น้ายาต่าง ๆ ยาคุมกาเนิด วัคซีนป้องกัน
โรคโรคพิษสุนัขบ้า หน้ากาก และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่น ๆ
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายยางน้ายาพ่นสารเคมี สายยางฉีดน้าล้างรถขยะ และ
หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ผานไถกระทะ วัสดุการเกษตรอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยว
ข้องและจาเป็น ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี หมึกพิมพ์ กระดาษ รูปสี
หรือขาวดาที่ได้จาก การล้างอัด ขยายภาพ พิมพ์ภาพ เมมโมรี่การ์ด และ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ในการปฏิบัติ
งานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อ รองเท้ายาง หมวก ถุงมือ หน้ากาก เสื้อ เสื้อกันฝน แว่น
ตา และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นในการปฏิบัติ
งานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษไข กระดาษ
คอมพิวเตอร์ เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแบบพิมพ์ สาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ผ้าหมึกพิมพ์ ตลับผงหมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมาส์ และ
วัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ในการปฏิบัติงาน
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุที่
ระบุ ไว้ในงบประมาณรายจ่ายจัดตั้งไว้แล้วข้างต้น เช่น มิเตอร์
น้า-ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ เป็นต้น ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม
ค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จานวน

70,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

1,000,000

บาท

จานวน

90,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

90,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

20,000

บาท
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

24,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าซึ่งใช้ในภารกิจของฌาปณสถานตามอานาจหน้าที่
ของเทศบาลตาบลบ้านดู่
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์สานักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งใช้ใน
ภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
รวม

12,000

บาท

12,000

บาท

10,685,200

บาท

รวม

10,385,200

บาท

จานวน

16,000

บาท

จานวน

3,700

บาท

จานวน

8,200,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถดูดล้างท่อ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกาลังสูง
สุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า พร้อมติดตั้ง ดักเก็บสิ่งโสโครกไม่น้อยกว่า 3
ลูกบาศก์เมตร ถังบรรจุน้าไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จานวน 1 คัน ๆ
ละ 8,200,000 บาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาในท้องถิ่นโดย
ประหยัดและ/หรือ ราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด โดยปฏิบัติตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 101 รายการที่ 30
รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน
จานวน

2,000,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
คอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000.- บาท ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18
หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,700 บาท
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถดูดล้างท่อ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตู้พยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่
น้อยกว่า 2,400 ซีซี จานวน 1 คัน ๆ ละ 2,000,000 บาท ซึ่งเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายตามราคาในท้องถิ่นโดยประหยัดและ/หรือ ราคาที่เคยจัด
หาอย่างประหยัด โดยปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 99 รายการที่ 21
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดดิจิตอล

จานวน

6,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดดิจิตอล จานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 3,000.- บาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาในท้องถิ่นโดยประหยัด
และ/หรือ ราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด โดยปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน

9,500

บาท

จานวน

150,000

บาท

รวม

300,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

รวม

427,500

บาท

รวม

427,500

บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
จานวน
01) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนตาบลบ้านดู่ จานวน 19 หมู่
บ้าน จานวนเงิน 427,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนจานวน 19
หมู่บ้าน ๆ ละ 22,500 บาท ในการดาเนินงานหรือกิจกรรม เพื่อส่งเสริม
สุขภาพประชาชนและการป้องกันโรค ในเขตเทศบาลตาบลบ้าน
ดู่ (เทศบาลตาบลบ้านดู่อุดหนุนหมู่บ้านละ 15,000 บาท และอุดหนุนตาม
หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว
2347 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 หมู่บ้านละ 7,500 บาท หนังสือ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาเภอเมือง
เชียงราย ที่ ชร 0023.6/388 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1501 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2558)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 69 รายการที่ 12
เงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 285,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน 142,500 บาท
เงินอุดหนุน เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอานวย
การกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด

427,500

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,500
.- บาท รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ที่อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความ
ดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ตลาดสดเทศบาลตาบลบ้าน
ดู่ ฌาปณสถาน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 15 บ่อขยะเทศบาลตาบลบ้านดู่ ฯลฯ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

550,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

330,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

รวม

130,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

30,000

บาท

รวม

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

190,000

บาท

รวม

190,000

บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
จานวน
อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎร เป็นจานวนเงิน 190,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร ประจาหมู่บ้าน หมู่
ที่ 1 -19 หมู่บ้านละ 10,000 บาทเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม
ของศูนย์
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 76 รายการที่ 7
เงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

190,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการติดราวเหล็กกั้นทางลาดสาหรับผู้พิการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดราวเหล็กกั้นทางลาดสาหรับผู้พิการ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 77 รายการที่ 10
ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับจัดหาวัสดุสิ่งก่อสร้าง ในการก่อสร้างหรือ
ซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ตาม
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงพระเจริญมายุครบ 60 พรรษา
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 67 รายการที่ 2
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น ชุดช่วยการฟังเสียง ไม้เท้า 3 ขา หัวฆ้อน ไม้เท้าแบบ 4
ขา หัวฆ้อน ไม้ค้ายันรักแร้ เป็นต้น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
ค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
รถเข็นวิลแชร์แบบมีที่นั่งถ่าย
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถเข็นวิลแชร์แบบมีที่นั่งถ่ายเพื่อคนพิการหรือผู้สูง
อายุ และผู้ด้อยโอกาส เป็นเงิน 30,000 บาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคา
ในท้องถิ่นโดยประหยัดและ/หรือ ราคาที่จัดหาอย่างประหยัด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

11,003,464

บาท

รวม

6,406,944

บาท

รวม

6,406,944

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกอง
ช่าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อานวยการกองช่าง
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน

2,332,416

บาท

67,200

บาท

67,200

บาท

จานวน

3,318,444

บาท

จานวน

621,684

บาท

รวม

3,624,320

บาท

รวม

141,320

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าอาหาร
นอกเวลาทาการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลในสังกัดกอง
ช่างที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ ฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัดกอง
ช่าง
ค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้สอย
รวม

50,000

บาท

56,400

บาท

34,920

บาท

1,400,000

บาท

1,000,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้อานวยการกองช่าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป สังกัดกองช่าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ของเทศบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น เช่น ค่าเย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่า
เช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เหมาจัดทาป้ายต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าใบ
อนุญาตต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน
สาธารณะในการดูแลรักษาและคุ้มครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ค่า
จ้างแบกหามสัมภาระ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเขียนแบบแปลน ฯลฯ เป็น
ต้น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 97 รายการที่ 9
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายการจัดทาพิกัดแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้อง
จานวน
ถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาพิกัดแนวเขตการปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนและการวาง จานวน
ผังชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีความรู้การจัดทาผังเมืองรวมชุมชน งานอาคาร งานพัฒนาสภาพ
แวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผังเมืองและองค์ความรู้
ด้านการวางผังเมืองและด้านช่าง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถร่วมมือกับชุมชนในการวางและจัดทาผังเมืองรวมชุมชนในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 44 รายการที่ 32
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร การเข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนา การประชุมต่าง ๆ ของ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างของกองช่าง
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 98 รายการที่ 13
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันฯ จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดาเนินการตามโครงการความร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างของกองช่าง ตามความเหมาะสมและคานึงถึง
สถานะการคลังการส่งบุคลากรของเทศบาลไปเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการที่มี
ภารกิจถ่ายโอนร่วมกันจัดอบรมเป็นประจาทุกปี ตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2342 ลว
. 28 พฤษภาคม 2555
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
รายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความดูแลของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ เช่น ตรา
ยาง ธงชาติ และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายไฟ สวิตซ์ไฟและวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้าอื่น ๆ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นต้น ที่ใช้ในการติดตั้งและ
บารุงรักษาไฟฟ้า
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่า มีด กระติกน้าร้อน ไม้กวาด แปรงขัดพื้น ผงซักฟอก ชุด
กาแฟและวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น
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วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อปูนซีเมนต์ หิน หินคลุก ยางแอ
สฟัลท์ ทราย ไม้ สี สังกะสี เหล็ก ตะปู ท่อ คสล. ท่อพีวีซี และวัสดุ
อุปกรณ์การก่อสร้างอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียนและวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ของกองช่าง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ากลั่น จาระบี อื่น ๆ ฯลฯ
เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่อง
ตัดหญ้าและเครื่องจักรเครื่องยนต์ทุกชนิดของกองช่าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันสี รูปสีหรือขาวดาที่ได้
จาก การล้างอัด ขยายภาพ พิมพ์ภาพและวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและ
จาเป็น
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น หมวก เสื้อ รองเท้า ถุงมือ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องและจาเป็น
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษไข กระดาษ
คอมพิวเตอร์ เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแบบพิมพ์ สาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ผ้าหมึกพิมพ์ ตลับผงหมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมาส์ และ
วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น
วัสดุสารวจ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุที่ใช้ในการสารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่อง
มือดึงสายโทรศัพท์ เชือกฟาง หมุดไม้ ตะปู และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยว
ข้องและจาเป็น
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุที่
ระบุ ไว้ในงบประมาณรายจ่ายจัดตั้งไว้แล้วข้างต้น เช่น ตะเกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ เป็นต้น
ค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

1,000,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

11,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

22,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าซึ่งใช้ในภารกิจและกิจการตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลบ้านดู่
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในภารกิจและกิจการตามอานาจ
หน้าที่ของเทศบาลตาบลบ้านดู่
ค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จานวน

10,000

บาท

จานวน

12,000

บาท
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งบลงทุน

รวม

172,200

บาท

รวม

172,200

บาท

จานวน

9,500

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 9,500 บาท ตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ ปี 2558
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน

จานวน

11,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 11,000 บาท ตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ ปี 2558
ครุภัณฑ์สารวจ
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา

จานวน

32,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ ดาวเทียมแบบพก
พา จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาใน
ท้องถิ่น โดยประหยัดและ/หรือ ราคาที่จัดหาอย่างประหยัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน

16,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน*(จอไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง ๆละ 16,000 บาท ซึ่งมีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 96 รายการที่ 6
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
จานวน

3,700

บาท

100,000

บาท

800,000

บาท

รวม

800,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงราย
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชียงราย เพื่อขยาย
เขตไฟฟ้าและไฟส่องสว่างสาธารณะในเขตเทศบาลตาบลบ้านดู่
เงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

800,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18
หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ๆละ 3,700 บาท ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่อยู่ใน
ความดูแลของกองช่างเช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวม
ถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งไว้ 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

6,489,200

บาท

งบลงทุน

รวม

6,489,200

บาท

รวม

6,489,200

บาท

จานวน

900,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลาน้างามไปสนามกีฬาหมู่
บ้าน หมู่ที่ 15 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร(ชนิดมีทางเท้า) ช่วง
ความยาว 10.00 เมตร กว้าง 0.75 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 121 รายการที่ 83
ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามร่องระบายน้าสนามบิน หมู่ที่ 10 ซอย 18
จานวน

850,000

บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลาน้างามไปสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามร่องระบายน้าสนามบิน หมู่
ที่ 10 ซอย 18 บ้านปางลาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 10.00 ชนิดมีทางเท้า เมตร กว้าง 0.75 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 116 รายการที่ 61
ขยายผิวจราจร ถนน คสล.หน้าศูนย์ อสม.หมู่ที่ 4

จานวน

36,400

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจร ถนน คสล. หน้าศูนย์ อสม. หมู่ที่ 4 บ้าน
สันติ หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.50 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 109 รายการที่ 19
ถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอย 2/1

จานวน

233,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอย 2/1 ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 388.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบล
บ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 109 รายการที่ 22
ถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอย 5
จานวน

480,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอย 5 ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบล
บ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 109 รายการที่ 23
ถนน คสล.ท้ายหมู่บ้านเชื่อมไปหนองกอไฮ หมู่ที่ 14

จานวน

178,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ท้ายหมู่บ้านเชื่อมไปหนองกอไฮ หมู่
ที่ 14 จากบ้านเลขที่ 431 ถึงบ้านเลขที่ 291 ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 296.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบล
บ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 120 รายการที่ 80
ถนน คสล.หมู่ที่ 19 ข้างบ้านนางอาพร มะโนหาญ
จานวน

54,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 ข้างบ้านนางอาพร มะโน
หาญ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 127 รายการที่ 113

หน้า : 40/51

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:26:00

ถนน คสล.หมู่ที่ 19 บ้านสันป่าสัก

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 บ้านสันป่าสัก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 127 รายการที่ 116
ถนน คสล.หมู่ที่ 19 หน้าบ้านนางสะอาด อูปเฮียง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 หน้าบ้านนางสะอาด อูปเฮีย
ง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 127 รายการที่ 115
ถนน คสล.หมู่ที่ 19 หน้าบ้านนายบุญธรรม เภลัย
จานวน

264,000

บาท

18,000

บาท

86,900

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 หน้าบ้านนายบุญธรรม เภ
ลัย ขนาดกว้าง 4.25 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.50 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 127 รายการที่ 114
ถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย 14

จานวน

35,900

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 ซอย 14 ขนาดกว้าง 3.50
เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 59.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้าน
ดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 114 รายการที่ 47
ถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย 21

จานวน

195,000

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

85,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย 8 ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 141.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้าน
ดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)หน้าที่ 113 รายการที่ 46
ถนน คสล. และวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก/รางวี หมู่ที่ 4 ซอย 7 บ้านสันติ จานวน

1,033,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย 21 ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 81.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 324.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบล
บ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 113 รายการที่ 44
ถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย 6
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย 6 ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 113 รายการที่ 45
ถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย 8

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก/ราง
วี หมู่ที่ 4 ซอย 7 บ้านสันติ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50
เมตร ยาว 130.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 611.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 108 รายการที่ 17
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จานวน

365,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.00
เมตร ยาว 191.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 382.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 42.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 124 รายการที่ 99
ถนน หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 6 ซอย 6 หลังเทศบาลตาบลบ้านดู่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 6 ซอย 6 หลัง
เทศบาลตาบลบ้านดู่ ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 745.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,235 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 110 รายการที่ 27
ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 13
จานวน

333,000

บาท

1,300,000

บาท

รวม

7,809,900

บาท

รวม

7,809,900

บาท

รวม

7,809,900

บาท

จานวน

1,530,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1 ซอย 6
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 340.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 130 รายการที่ 1
รางระบายน้า คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านป่าอ้อ
จานวน

630,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านป่า
อ้อ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 140.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 134 รายการที่ 25
รางระบายน้าคสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 3 ซอย 6
จานวน

1,323,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 3 ซอย 6
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 294.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 131 รายการที่ 6
รางระบายน้าคสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 11
จานวน

585,000

บาท

ถนน คสล.หมู่ที่ 17

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 13 รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 103 รายการที่ 8
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 5,831,775บาท ยก
เว้น โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลาน้างามไปสนามกีฬาหมู่
บ้าน หมู่ที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 657,425 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน 242,575
งานบาบัดน้าเสีย
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รางระบายน้า คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1 ซอย 6

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 11 ช่วงที่ 1
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 94.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40
เมตร ยาว 36.00 เมตร รวมความยาว 130.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 136 รายการที่ 35
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1,223,000

บาท

802,900

บาท

1,716,000

บาท

รวม

480,000

บาท

รวม

480,000

บาท

รวม

480,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ประจาปี
งบประมาณ 2559 และค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ฯลฯ เป็น
ต้นปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561)หน้าที่ 86 รายการที่ 1
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ระดับ จานวน
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 2557
ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

400,000

บาท

วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก/รางวี และขยายผิวจราจร หมู่ที่ 9 ซอย 3

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก/รางวี และขยายผิวจราจร หมู่
ที่ 9 ซอย 3 บ้านป่าแฝก ทั้งสองด้าน วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก/รางวี และขยายผิวจราจรกว้าง 1.00
เมตร ยาว 289 เมตร ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80
เมตร ยาว 16.00 เมตร รวมความยาววางท่อ คสล. 305.00 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 135 รายการที่ 30
วางท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 18
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้า คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 18 ซอย 6 ถึง
ซอย 3 และจากซอย 8 ถึงซอย 4 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
เมตร ยาว 308.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบล
บ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 140 รายการที่ 53
วางท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก/รางวี และขยายผิวจราจรสายข้างรร
จานวน
.บ้านดู่ หมู่ที่ 2
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
เมตร พร้อมบ่อพัก/รางวี และขยายผิวจราจร สายข้างโรงเรียนบ้านดู่ หมู่
ที่ 2 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 395.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 130 รายการที่ 3
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการทูบีนัมเบอร์วันชุมชนตาบลบ้านดู่ 19 หมู่บ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทูบีนัมเบอร์วันชุมชนตาบลบ้านดู่ 19
หมู่บ้าน และค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ฯลฯ เป็นต้น
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559 - 2561)หน้าที่ 85 รายการที่ 5
โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ประจาปีงบประมาณ 2559
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

1,190,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

950,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

900,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์อาเภอเมืองเชียงราย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอุปกรณ์ ค่าชุดนักกีฬา ค่า
ตกแต่งขบวนกีฬา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับ
โครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 66 รายการที่ 7
โครงการแข่งขันกีฬาวันเทศบาล
จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร
และเจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องเสียง ค่าเครื่องดื่ม ค่าสนับสนุนการ
แสดง ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดขบวนพาเหรด ค่าสนับสนุนเชียร์ลี
ดเดอร์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่จาเป็นสาหรับ
โครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 66 รายการที่ 6
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในตาบลบ้านดู่
จานวน

300,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร
และเจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าสนับสนุนการแสดง ค่าประชา
สัมพันธ์ ค่าจัดขบวนพาเหรด ค่าสนับสนุนเชียร์ลีดเดอร์ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่จาเป็นสาหรับโครงการ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 66 รายการที่ 5
โครงการจัดแข่งขันฟุตบอล 7 คน ทต.บ้านดู่คัพ
จานวน

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีกร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าเงินรางวัล ค่าของ
ขวัญ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น
สาหรับโครงการนี้ ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 66 รายการที่ 8
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จานวน

200,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีกร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเงิน
รางวัล ค่าของขวัญ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็นสาหรับโครงการนี้ ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 74 รายการที่ 11
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ
จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดส่งนักกีฬาให้ร่วมการแข่งขันกีฬารายการ
ต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าชุดแข่งขัน ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็นสาหรับโครงการนี้ ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 66 รายการที่ 3
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเยาวชนตาบลบ้านดู่

50,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อาเภอเมืองเชียงราย

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 87 รายการที่ 3
ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จานวน
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ค่าวัสดุ

รวม

50,000

บาท

วัสดุกีฬา
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาทุกชนิด เช่น ลูกเปตอง ลูกฟุตบอล ลูกวอ
ลเล่ย์บอล ลูกตระกร้อ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับกอง
การศึกษา
ค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบเงินอุดหนุน
รวม

50,000

บาท

240,000

บาท

รวม

240,000

บาท

จานวน

240,000

บาท

รวม

1,900,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

400,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

400,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

รวม

1,500,000

บาท

รวม

1,500,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง จานวนเงิน 12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจังหวัดเชียงรายเพื่อโครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้าพระธาตุดอยตุง จานวน 12,000 บาท (ตามหนังสือ
อาเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0023.6/2520 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558)
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 75 รายการที่ 16

12,000

บาท

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
01) อุดหนุนคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย จานวนเงิน 10,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬา
จังหวัดเชียงราย จานวน 10,000 บาท (ตามหนังสือ
ที่ กก.5103.5.02/13191 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558)
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 67 รายการที่ 10
02)อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในตาบลบ้านดู่ จานวน
เงิน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตาบลบ้านดู่ ตาม
โครงการกีฬากลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ฯ จานวน 200,000 บาท และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 65 รายการที่ 1
03)อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในตาบลบ้านดู่ จานวนเงิน 30,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตาบลบ้านดู่ ตาม
โครงการนักเรียนแกนนาโรงเรียน ปลอดบุหรี่ จานวน 30,000
บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 65 รายการที่ 68
เงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินอุดหนุน เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอานวย
การกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลลอยกระทง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลการประกวดกิจกรรมต่างๆ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการฯ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าโล่ห์รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการนี้ ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 73 รายการที่ 8
ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุนเอกชน
01)อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตาบลบ้านดู่ จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตาบลบ้านดู่ ตามโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ จานวน 100,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 67 รายการที่ 11
02)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านดู่ โครงการการอนุรักษ์
และสืบสานศิลปะการฟ้อนเล็บเชียงราย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 72 รายการที่ 1
03)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล จานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านดู่ ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และรดน้าดาหัวผู้สูงอายุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 72 รายการที่ 3
04)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านดู่ ตามโครงการถนนคน
เล่นน้า ของบ้านโป่งพระบาท หมู่ 6 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 73 รายการที่ 4
05)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านดู่ ตามโครงการแห่ไม้ค้า
สลีหลวงของหมู1
่ หมู่2 หมู่8 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 73 รายการที่ 5
06)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านดู่ ตามโครงการแห่พระ
แสนแซ่ ของวัดบ้านดู่ วัดบ้านปางลาวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 73 รายการที่ 6
07)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านดู่ ตามโครงการม่วน
ใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง ของบ้านป่าไร่ หมู5
่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 73 รายการที่ 7
08)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล จานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านดู่ ตามโครงการประเพณี
สรงน้ารอยพระพุทธบาท วัดป่าดอยพระบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับโครงการนี้

จานวน

1,278,000

บาท
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ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 74 รายการที่ 9
09)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านดู่ ตามประเพณีเลี้ยงผี
ขุนน้า จานวน 10,000 บาท และสืบชะตาฝายเชียงราย จานวน 10,000
บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 74 รายการที่ 10
10)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านดู่ ตามโครงการจัด
ประเพณีกินวอชนเผ่า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 74 รายการที่ 12
11)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านดู่ ตามโครงการแห่เทียน
และถวายเทียนจานาพรรษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 79 รายการที่ 11
12)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 10 จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปางลาว หมู่ 10 ตามโครง
การกิ๋นข้าวแลง แต่งเมือง หมู่ 10 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 74 รายการที่ 13
13)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 19 จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่ 19 ตามโครงการกิ๋นหอม ต๋อม
ม่วน หมู่ 19 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 75 รายการที่ 15
14)อุดหนุนการคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ถึง หมู่ 19
จานวน 228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินใช้จ่ายจัดงานลอยกระทงประจาหมู่บ้าน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ หมู่ 1 ถึง หมู่ 19 หมู่บ้านละ 12,000 บาท
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 75 รายการที่ 14
15) อุดหนุนวัดพระธาตุดอยจอมสัก จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดพระธาตุดอยจอมสัก ตามโครงการประเพณี
สักการะพระธาตุดอยจอมสักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 72 รายการที่ 2
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
จานวน
อุดหนุนกิจกรรมของวัด/คริสตจักร หรือสถานปฏิบัติ
ธรรม จานวน 210,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมของวัด/สานักสงฆ์ หรือสถานที่ปฏิบัติ
ธรรมหรือปฏิบัติธรรมในตาบลบ้านดู่ จานวน 11 แห่ง ๆ ละ 10,000
.- บาท และวัดป่าซาง จานวน 1 แห่ง 30,000 บาท รวมทั้งหมด 12
แห่ง เป็นเงิน 140,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโบสถ์หรือคริสตจักร จานวน 7 แห่งๆ
ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 79 รายการที่ 10
เงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินอุดหนุน เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอานวย
การกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด

210,000

บาท
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

2,423,000

บาท

รวม

2,423,000

บาท

รวม

2,423,000

บาท

จานวน

923,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว คสล. รอบสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 สูง 2.00
เมตร ยาว 277.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบล
บ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 110 รายการที่ 26
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น หมู่ที่ 16
จานวน

1,300,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น หมู่ที่ 16 พร้อมห้อง
น้าและสาธารณูปโภค ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 122 รายการที่ 89
ปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 12
จานวน

200,000

บาท

รวม

259,700

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

190,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

90,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

30,000

บาท

20,000

บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
ก่อสร้างรั้ว คสล. รอบสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 12 รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 142 รายการที่ 2
อาคารต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการคุ้มครอง ดูแล บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุ้มครอง ดูแล บารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 3456 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2558
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จานวน
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 3456 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2558
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวภูมิ
จานวน
พลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินีนาถ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 3456 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2558
ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หน้า : 48/51

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:26:00

ค่าวัสดุ

รวม

100,000

บาท

วัสดุการเกษตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันศัตรูพืชและ
สัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย จัดหาพันธุ์ปลา พันธุ์สัตว์ปีก สัตว์น้า วัสดุเพาะ
ชา ผ้าใบ ผ้าพลาสติก ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร
ค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
รวม

100,000

บาท

69,700

บาท

รวม

19,700

บาท

จานวน

16,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สานัก
งาน จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางของ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
จานวน

3,700

บาท

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

5,868,509

บาท

รวม
รวม

5,868,509

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สาหรับพนักงานจ้างทั้งหมด
ของเทศบาลตาบลบ้านดู่
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้า 96 รายการที่ 2
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ (HIV) จานวน 100 คน ๆ ละ 500
บาท /เดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 600,000 บาท
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 76 รายการที่ 4
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

878,000

บาท

600,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์สานักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา จานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 3,700 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางของ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ขุดลอกลาเหมือง หมู่ที่ 5
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลาเหมือง หมู่ที่ 5 บ้านป่าไร่ ระยะทาง
ประมาณ 1,000 เมตร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 132 รายการที่ 15
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

บาท
5,868,509 บาท

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:26:00

สารองจ่าย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสารองจ่ายใช้ในกรณีมีเหตุจาเป็นและเหมาะสม หรือเพื่อ
ใช้จ่ายในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือซ่อมแซมสิ่งสาธารณ ประโยชน์ของส่วน
รวม การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิด
จาก สาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย น้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัย
แล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย ไฟป่า หรือที่เป็นอานาจของเทศบาลตาบลบ้านดู่
หรือเป็นนโยบายสาคัญของทางราชการหรือจ่ายในงบประมาณหมวดใด
หมวดหนึ่งที่สั่งจ่ายในหน่วยงานใดไม่พอ แก่การใช้จ่ายหรือไม่ได้ตั้งจ่าย
ไว้ แต่มีความจาเป็นที่จะต้องจ่ายเพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการตาม
ภารกิจของเทศบาลตาบลบ้านดู่ หากไม่รีบดาเนินการจะเกิดความเสียหาย
แก่ราชการ และประชาชนได้รับความเดือดร้อน (การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามแนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 323
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 2816 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 220 ลงวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554) หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2558
สารองจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

หน้า : 49/51

2,016,224

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:26:00

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
จานวน
01)ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จานวนเงิน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ของตารวจจราจรที่ได้วางแผนไว้และขอให้ท้องถิ่นสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยที่เกี่ยวกับการจราจรและเป็นสิ่งที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น สัญญาณไฟ ทาสี ตีเส้น เป็น
ต้น (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0313.4/ว 3203 ลง
วันที่ 4 ตุลาคม 2539)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 2
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
02) สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จานวนเงิน 103,295 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลบ้าน
ดู่ จานวน 283 ราย จานวนเงิน 103,295 บาท ตามหนังสือ ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 77 รายการ 11
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
03) เงินบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 144,550 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ประจาปีงบประมาณ 2559 โดยคานวณจากยอดรายรับจริงปีที่ล่วง
มาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท
แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดัง
กล่าว ทั้งนี้ต้องไม่เกิน เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน (รับจริงประจาปีงบ
ประมาณ 2557 จานวน 146,808,561.48 บาท หักเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จานวน 27,295,418.00 บาท หักเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ จานวน 32,960,531.30 บาท คงเหลือ 86,552,612.18 บาท คูณ
ด้วย 0.00167 เท่ากับ144,542.87 บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)หน้า 96 รายการที่ 2
เงินบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
04) สมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับตาบล จานวนเงิน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคของ
ประชาชนตาบลบ้านดู่
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 69 รายการที่ 11
สมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับตาบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
05) สมทบกองทุนประกันสังคม จานวนเงิน 6,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้าน
ป่าซาง) จานวนเงิน 6,840 บาท
สมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

หน้า : 50/51

654,685

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:26:00

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินสมทบให้คานวณจากประมาณ
การรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีดังกล่าว โดยไม่
ต้องนารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน
มารวมคานวณ เทศบาลให้คานวณในอัตราร้อยละ 2 กรณีคานวณแล้วมี
เศษสตางค์ จะปัดทิ้งหรือปัดขึ้นเป็น 1 บาท ก็ได้ถือว่าได้ส่งเงินสมทบครบ
ถ้วนถูกต้อง (ประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 113,000,000 บาท หักเงิน
ที่มีผู้อุทิศให้ จานวน 20,000 บาท หักเงินอุด
หนุน จานวน 27,000,000 บาท คงเหลือ จานวน 85,980,000
บาท คูณ ร้อยละ 2 เท่ากับ 1,719,600 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.5/ว 33 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้า 96 รายการที่ 2
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

หน้า : 51/51

1,719,600

บาท

หน้า : 1/51

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:29:12

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตาบลบ้านดู่
อาเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 113,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

24,340,340

บาท

งบบุคลากร

รวม

15,435,780

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

3,072,000

บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

จานวน

756,000

บาท

จานวน

240,000

บาท

จานวน

240,000

บาท

216,000

บาท

1,620,000

บาท

12,363,780

บาท

จานวน

6,556,620

บาท

จานวน

188,400

บาท

จานวน

176,400

บาท

จานวน

5,183,640

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิก
สภาเทศบาล
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัด
สานักปลัดเทศบาล
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล สังกัดสานัก
ปลัดเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษสาหรับ
ตาแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.)
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัว
หน้าสานักปลัดเทศบาล
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปสังกัดสานักปลัดเทศบาล

หน้า : 2/51

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:29:12

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสานักปลัดเทศบาล
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

จานวน

258,720

รวม
รวม

6,860,000

จานวน

550,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

2,620,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดทารายงานผลการดาเนินงาน ค่าจ้างเหมาจัดทา
ปฏิทินประชาสัมพันธ์ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่ารังวัด
ที่ดินหรือตรวจสอบที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าบริการ
รับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าใบอนุญาตต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมนิติกรรม
สัญญา ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณะในการดูแลรักษาและคุ้ม
ครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
เช่น ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า การเพิ่มกาลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบารุงรักษาหรือซ่อม
แซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าติดตั้งประปา ค่าจ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ ค่าบริการกาจัดปลวก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 97 รายการที่ 9

600,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เทศบาล เช่นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) สาหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบ
แทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทาขวัญ
ฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ เป็นต้น และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
สาหรับผู้ปฏิบัติงานหรือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยให้เพียงพอ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก มท 0808.2/ว 3795 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 หนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
ค่าเบี้ยประชุม
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมในการประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจตาม
อานาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่นและภารกิจเทศบาล เช่น การประชุมที่เกี่ยว
กับกิจการสภาเทศบาล การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่าง
เทศบัญญัติ ฯลฯ เป็นต้น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและทาการ ค่า
อาหารนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดสานักปลัด
เทศบาล
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลในสังกัด
สานักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัด
สานักปลัดเทศบาล
ค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้สอย

บาท

บาท
970,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
01) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จานวนเงิน 50,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจาเป็น
ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศน์
งานตรวจงานเยี่ยมชมงาน หรือ ทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ (ตั้งงบประมาณปี
ละไม่เกิน 1 % ของรายได้จริงปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศ
ให้) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 )
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 97 รายการที่ 10

310,000

บาท

380,000

บาท

02) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ จานวนเงิน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการและการประชุมระหว่าง อปท. กับ อปท. หรือ อปท. กับ
รัฐวิสาหกิจและเอกชน ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 97 รายการที่ 10
03) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีและรัฐพิธี จานวนเงิน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
งานพิธีและรัฐพิธี เช่น งานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ งานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระบรมราชินีนาถ งาน
ปิยมหาราช งานรัฐพิธี งานพิธีอื่นๆ ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 79 รายการที่ 7
04) โครงการทาบุญอาคารต่าง ๆ ที่สร้างใหม่ในเทศบาลตาบลบ้าน
ดู่ จานวนเงิน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ ในการตกแต่งสถานที่ เวทีบริเวณ
งาน ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา เช่น ค่าเครื่องไทยทาน ปัจจัย
ในการถวายพระค่าภัตตาหาร และอื่น ๆ ค่าวัสดุจ้างทาของ ที่เป็นองค์
ประกอบของงาน ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องเสียง ค่าถ่ายเอกสารสิ่ง
พิมพ์ ค่าอาหารเครื่องดื่มสาหรับแขกผู้มีเกียรติ ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 98 รายการที่ 11
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร การเข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนา การประชุมต่าง ๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของสานักปลัดเทศบาล
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 98 รายการที่ 13

จานวน
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการ และ
พนักงานของเทศบาล ตามความเหมาะสมและคานึงถึงสถานะการ
คลัง การส่งบุคลากรของเทศบาลไปเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการที่มีภารกิจถ่ายโอน
ร่วมกันจัดอบรมเป็นประจาปี
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 98 รายการที่ 12
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนา
สตรีและครอบครัวและประชาชนทั่วไป
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมการพัฒนาสตรีและครอบครัวและ
การป้องกันการแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชราคน
พิการและผู้ด้อยโอกาส
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนชราและผู้ด้อยโอกาส ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
ค่าใช้จ่ายเพื่อการบารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการบารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
ค่าใช้จ่ายสาหรับจัดหาของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก

จานวน
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บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก พวง
มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ สาหรับพิธีการ วัน
สาคัญในโอกาสต่าง ๆ ตามวาระ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 97 รายการที่ 8
โครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงาน จานวน
จ้าง ของสานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านดู่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของสานักปลัด
เทศบาล เทศบาลตาบลบ้านดู่
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้าที่ 96 รายการที่ 4
โครงการปรับขยายเวลาการบริการงานทะเบียนราษฎรเพื่อบริการประชาชน จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณืที่เกี่ยวข้องใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แผนผังการบริการประชาชนด้านงาน
ทะเบียนราษฎร เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่มี
คุณภาพ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 98 รายการที่ 14
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สานักงานเทศบาลตาบลบ้านดู่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สานักงานเทศบาล
ตาบลบ้านดู่ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 84 รายการที่ 1
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โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการประชาชน จานวน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบเว็บไซต์สานักงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เว็บไซต์ของส่วนราชการ ตามแนวทางและมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ของ
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบการยื่นขออนุมัติ อนุญาตผ่าน
ระบบออนไลน์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของ พรบ. การอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาต พ.ศ.2558 ตลอดจนถึงการจ้าง
เหมาเพื่อการออกแบบและจัดทาแอพพลิเคชั่น สาหรับ แทปเล็ต สมาร์ต
โฟน (Android และ iOS) เพื่อเพิ่มช่องทาง และ ขยายระยะเวลาให้
บริการประชาชน ตลอดถึงการอานวยความสะดวกในการขออนุมัติ
อนุญาต ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เทศบาลตาบลบ้านดู่ ปี 2559 (ระยะ
จานวน
พัฒนาสู่ความยั่งยืน)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เทศบาล
ตาบลบ้านดู่ ปี 2559 (ระยะพัฒนาสู่ความยั่งยืน) เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
จ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามหนังสือ
สั่งการอาเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0023.6/3722 ลงวันที่ 31
กรกฎาคม 2557
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 99 รายการที่ 16
โครงการพัฒนาและส่งเสริมบ่อน้าพุร้อนโป่งพระบาท
จานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมบ่อน้าพุร้อนโป่งพระ
บาท เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 37 รายการที่ 1
โครงการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทุกแหล่งท่องเที่ยวในตาบลบ้านดู่ จานวน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทุกแหล่ง
ท่องเที่ยวในตาบลบ้านดู่ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าปรับปรุง ซ่อม
แซม ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 37 รายการที่ 2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา จานวน
เทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 5
โครงการวันท้องถิ่นไทย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดาเนิน
โครงการ
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้าที่ 79 รายการที่ 9
โครงการวันเทศบาล

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดาเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้าที่ 79 รายการที่ 8
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
รายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความดูแลของสานักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ
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รวม

2,140,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าซึ่งใช้ในภารกิจและกิจการตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลบ้านดู่
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาซึ่งใช้ในภารกิจและกิจการตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลบ้านดู่
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์สานักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งใช้ใน
ภารกิจของเทศบาลตาบลบ้านดู่

1,500,000

บาท

70,000

บาท

150,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ เช่น ตรา
ยาง กระดาษ ปากกา ธงชาติและวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายอากาศหรือเสาอากาศสาหรับ
วิทยุ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ฯลฯ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด แปรงขัดพื้น ผงซักฟอก น้ายาล้างจาน ชุดกาแฟ
รวมถึงชุดที่นอน หมอน มุ้ง ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจาเป็น
สาหรับสานักงานเทศบาลตาบลบ้านดู่
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซิ
เมนต์ ปูน
ขาว ทราย อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน
เลื่อย เหล็กเส้น ท่อน้าบาดาล ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา และอื่น ๆ ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องและจาเป็น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ากลั่น ฯลฯ และวัสดุ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ของสานักปลัดเทศบาล
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ จาระบี ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
และจาเป็นสาหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันสีหมึกเครื่องพิมพ์สาเนา
ระบบดิจิตอล และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น เพื่อจัดทาเอกสารเผย
แพร่ ประชาสัมพันธ์อานาจหน้าที่ภารกิจ ระเบียบกฏหมายของเทศบาล
ตาบลบ้านดู่ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษไข กระดาษต่อ
เนื่อง เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแบบพิมพ์ สาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ผ้าหมึกพิมพ์ ตลับผงหมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมาส์ อื่น ๆ
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น มิเตอร์ ก๊อกน้า ฯลฯ ที่ไม่เข้า
ลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เป็นต้น
ค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าสาธารณูปโภค
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ค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ซื้อดวงตราไปรษณียากร เช่า
ตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ซึ่งใช้ในภารกิจของเทศบาลตาบลบ้านดู่
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูง
เพื่อรองรับการบริการประชาชน รวมถึงค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ ซึ่งใช้ใน
ภารกิจของเทศบาลตาบลบ้านดู่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าวงจร ledsed line ของงานทะเบียนราษฎร สาหรับ
บริการประชาชน ในอัตราเฉลี่ยเดือนละ 8,500 บาท จานวน 12 เดือน
ค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
รวม

120,000

บาท

300,000

บาท

558,560

บาท

รวม

358,560

บาท

จานวน

19,800

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก
งาน จานวน 2 เครื่องๆละ 9,900 บาท เพื่อใช้ในงานการเจ้าหน้าที่ สานัก
ปลัด ตามคุณลักษณะเฉพาะบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานัก
มาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ มีนาคม 2558
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 96 รายการที่ 6
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ สาหรับสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน

32,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน จานวน 2
เครื่อง ๆละ 16,000 บาท สาหรับงานนิติการและงานบริหารงานทั่ว
ไป สานักปลัดเทศบาล ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 96 รายการที่ 6
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จานวน

19,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 19,000 บาท สาหรับงาน
กิจการสภาเทศบาล ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางของ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18หน้า/นาที)
จานวน

3,700

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18
หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ๆละ 3,700 บาท สาหรับงานพัสดุ สานัก
ปลัดเทศบาล ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
จานวน

4,300

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
จานวน 1 เครื่อง ๆละ 4,300 บาท เพื่อใช้ในงานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัด
เทศบาล ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
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ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
-รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่อยู่
ในความดูแลของสานักปลัดเทศบาล เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็น
ต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งไว้ 100,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ งาน ทะเบียนราษฎร ตั้งแต่ปี
ที่ 2 เป็นต้นไปเป็นวงเงิน 10% ของมูลค่าระบบคอมพิวเตอร์งาน
ทะเบียน ราษฎร รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (มูลค่าทั้งหมดของ
ระบบฯ 1,790,760 บาท)ตามหนังสือสานักทะเบียนกลาง ด่วนมากที่ มท
0309.5/116 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ตั้งไว้ 179,760 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

279,760

บาท

200,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จานวน

200,000

บาท

รวม

20,000

บาท

รวม

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

1,466,000

บาท

รวม

1,466,000

บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
อุดหนุนเทศบาลตาบลท่าสุด
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน เทศบาลตาบลท่าสุด ตามโครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอาเภอ ตาม
หนังสืออาเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0118.2/ว2302 ลงวันที่ 18
พฤษภาคม 2558
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 93 รายการที่ 1

45,000

บาท

รายจ่ายเพื่อเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมรวมถึงรายจ่ายเพื่อดัด
แปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลของสานักปลัด
เทศบาล
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาสารวจความพึงพอใจของผู้บริหาร ค่าจ้าง
องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ตามมติการประเมิน กทจ.กาหนด ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0826.6/4310 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551
รายจ่ายอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
01)อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเชียงราย จานวนเงิน 10,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเชียงรายตาม
โครงการเสริมสร้างความรู้ในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมแก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามหนังสืออาเภอเมือง
เชียงราย ที่ ชร 0118.2/ว2302 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 91 รายการที่ 2

146,000

บาท

1,275,000

บาท

02)อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเชียงราย จานวนเงิน 36,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเชียงรายตาม
โครงการดาเนินการและสนับสนุนการดาเนินงานจัดกิจกรรมของส่วน
ราชการและองค์กร จังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตาม
หนังสืออาเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0118.2/ว2302 ลงวันที่ 18
พฤษภาคม 2558
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 3
03)อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเชียงราย จานวนเงิน 30,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเชียงรายตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2559 ตามหนังสืออาเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0118.2
/ว2302 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 87 รายการที่ 6
04) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเชียงราย จานวนเงิน 20,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ที่ทาการปกครองอาเภอเมืองเชียงรายตาม
โครงการฝึกอบรมชุดรักษาความสงบเรียบร้อย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ
.2559 ตามหนังสืออาเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0118.2/ว2302 ลงวัน
ที่ 18 พฤษภาคม 2558
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 86 รายการที่ 1
05)อุดหนุนศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงราย จานวนเงิน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดเชียงราย ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
เชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามหนังสือจังหวัด
เชียงราย ที่ ชร 0018.4(ศอ.ปส.จ.ชร.)/14522 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2558
เงินอุดหนุนเอกชน

จานวน
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01) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ จานวนเงิน 380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตาบลบ้านดู่ หมู่
ที่ 1 - 19 หมู่บ้านละ 20,000 บาทในการดาเนินงานกิจกรรมหรือ
กิจกรรมของกลุ่ม
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2559 - 2561) หน้าที่ 76 รายการที่ 6
02) อุดหนุนเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุตาบลบ้านดู่ จานวนเงิน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเครือข่ายกลุ่มผู้สูงอายุตาบลบ้านดู่ เป็นค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 76 รายการที่ 1
03) อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี จานวนเงิน 380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการส่งเสริมอาชีพหรือกิจกรรมให้กับกลุ่ม
พัฒนาสตรี หมู่ที่ 1 - 19 หมู่บ้านละ 20,000 บาท ตามโครงการส่งเสริม
อาชีพและรายได้เสริม
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 68 รายการที่ 4
04)อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตาบลบ้านดู่ จานวนเงิน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในแก่กลุ่มพัฒนาสตรีตาบลบ้านดู่เพื่อเป็นค่าใช้
จ่ายในการดาเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของบทบาทสตรี เป็นต้น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2561 ) หน้าที่ 68 รายการที่ 3
05) อุดหนุนกลุ่มบ้านดู่เอื้ออาทร จานวนเงิน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIVกลุ่มเครือข่ายบ้านดู่เอื้อ
อาทร ค่าช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมผู้ติดเชื้อ HIVกลุ่มเครือข่ายบ้าน
ดู่เอื้ออาทร ตาบลบ้านดู่ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพและผู้ดูแลผู้ติดเชื้อ
เอดส์
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- 2561 ) หน้าที่ 76 รายการที่ 5
06)อุดหนุนกลุ่มแปรรูปสับปะรดภูแล จานวนเงิน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มแปรรูปสับปะรดภูแลหมู่
ที่ 6 , 7 , 13 , 18 เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561 ) หน้าที่ 38 รายการที่ 1
07)อุดหนุนกลุ่มนวดแผนไทย จานวนเงิน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มนวดแผนไทยเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินกิจกรรมของกลุ่ม
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 68 รายการที่ 5
08)อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาบลบ้านดู่ จานวนเงิน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตาบลบ้านดู่
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 39 รายการที่ 2
09)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-19 จานวนเงิน 190,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-19 หมู่
บ้านละ 10,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่
บ้านให้สวยงาม
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 84 รายการที่ 2
เงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินอุดหนุน เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอานวย
การกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

250,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

250,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

250,000

บาท

200,000

บาท

50,000

บาท

7,612,860

บาท

รวม

6,297,660

บาท

รวม

6,297,660

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสังกัด
กองคลัง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลัง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อานวยการกองคลัง
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน

3,721,500

บาท

115,200

บาท

67,200

บาท

จานวน

2,129,760

บาท

จานวน

264,000

บาท

รวม

1,147,000

บาท

รวม

485,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆให้เทศบาล เช่น เงินตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานในการจัดซื้อจัดจ้างของ
เทศบาลตาบลบ้านดู่ตามระเบียบพัสดุ ฯลฯ เป็นต้น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและทาการค่า
อาหารนอกเวลาให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง

200,000

บาท

100,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการสารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทาแผนพัฒนาของ จานวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ในการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.2/ว1596 ลงวันที่ 10
เมษายน 2556
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 94 รายการที่ 2
โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาแผน
จานวน
ชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่ง
เสริม สนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่อง
ดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้องและจาเป็น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 91 รายการที่ 1
ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งานบริหารงานคลัง
รวม
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัด
กองคลัง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองคลัง
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลสังกัดกองคลังที่
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กาหนด
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลสังกัดกอง
คลังที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กาหนด
ค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้สอย
รวม

135,000

บาท

50,000

บาท

250,000

บาท

50,000

บาท

100,000

บาท

50,000

บาท

50,000

บาท

380,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่ารังวัดที่ดินหรือ
ตรวจสอบที่ดิน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้ ค่า
เบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าใบอนุญาต
ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน
สาธารณะในการดูแลรักษาและคุ้มครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ค่า
จ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกาจัดปลวก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
ขนส่ง ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)หน้าที่ 97 รายการที่ 9
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร การเข้ารับการ
ฝึกอบรมสัมมนา การประชุมต่าง ๆ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของกองคลัง
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 98 รายการที่ 13
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน จานวน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานของเทศบาล เช่น การจัดเก็บราย
ได้ การเงินการคลัง และการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LAAS) ตามความจาเป็น เหมาะสม กับ
สถานะการคลัง การส่งบุคลากรของเทศบาลไปเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการที่มี
ภารกิจถ่ายโอนร่วมกันจัดอบรมเป็นประจาทุกปี
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 98 รายการที่ 12
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ ฯลฯ ที่อยู่
ในความดูแลของกองคลัง เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ เช่น เครื่องเขียน กระดาษ แบบพิมพ์
แฟ้ม ฯลฯ และวัสดุสานักงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นของกองคลัง
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้า ฯลฯ
และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่เกี่ยวข้องและจาเป็นของกองคลัง
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ากลั่น และวัสดุอื่น ๆ
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับซ่อมแซมและบารุงรักษารถ
จักรยานยนต์, รถยนต์ ของกองคลัง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ามันดีเซล น้ามันก๊าด น้ามัน
เบนซิน น้ามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ามันจาระบี น้ามันเครื่อง ฯลฯ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับรถจักรยานยนต์,รถยนต์ ของกองคลัง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน ฟิล์ม และวัสดุโฆษณา และ
เผยแพร่อื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นของกองคลัง
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแผ่นดิสก์ หมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล ฯลฯ และวัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น มิเตอร์น้า ไฟฟ้า ฯลฯ ที่ไม่เข้า
ลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เป็นต้น
ค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการโทรศัพท์

จานวน

20,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม
จานวน

32,000

จานวน

20,000

บาท

รวม

168,200

บาท

รวม

168,200

บาท

จานวน

33,000

บาท

จานวน

32,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 32,000
สาหรับงานการเงินและบัญชี ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาในท้องถิ่นโดย
ประหยัดและหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 96 รายการที่ 6
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน

32,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งใช้ในภารกิจของ กองคลัง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการรายเดือนระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบ
ความเร็วสูง
ค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องปรับอากาศ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ จานวน 1
เครื่อง ขนาด 24,000 บีทียู จานวน 1 เครื่องๆ ละ 33,000
บาท สาหรับห้องแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มี
กาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 96 รายการที่ 6
เครื่องพิมพ์เช็ค

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สานักงาน จานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 16,000 บาท สาหรับงานพัสดุ 1 เครื่องและงานการเงินและบัญชี 1
เครื่อง ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6

บาท
12,000 บาท
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7,600

บาท

7,400

บาท

6,200

บาท

50,000

บาท

รวม

492,700

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

450,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

380,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

100,000

บาท

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,600 สาหรับใช้ในงานพัสดุและทรัพย์สิน ซึ่ง
เป็นครุภัณฑ์ที่มีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า / นาที)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18
หน้า / นาที) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,700 สาหรับใช้ในงานการเงินและ
บัญชี ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800VA
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,100 สาหรับใช้ในงานการเงินและบัญชี ซึ่งเป็น
ครุภัณฑ์ที่มีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ ฯลฯ ที่
อยู่ในความดูแลของกองคลัง
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดทาแผนชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7,9,13,18

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทาแผนชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยใน
เขตพื้นที่หมู่ที่ 7,9,13,18และค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ฯลฯ
เป็นต้น
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 88 รายการที่ 2
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นจาก
จานวน
สาธารณภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย เช่น การป้องกันและแก้ไขอุทกภัย น้า
ป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่าถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว4224 ลงวัน
ที่ 10 ตุลาคม 2554 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก
ที่ มท 0891.2/ว 1584 ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2 /ว 3314 ลงวัน
ที่ 6 ตุลาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0891.2/ว76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
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จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุทาง
ถนน ประจาปีงบประมาณ 2559 และค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องและจา
เป็น ฯลฯ เป็นต้น
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559 - 2561)หน้าที่ 85 รายการที่ 4
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องและจา
เป็น ฯลฯ เป็นต้น
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 85 รายการที่ 3
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559

จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 ในการลดอุบัติเหตุ อานวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
จราจรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.5/ว 2208
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 85 รายการที่ 2
โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2559 จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2559 ในการลดอุบัติเหตุ อานวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุจราจรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้อง เป็น
ต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.5
/ว 2208 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 84 รายการที่ 1
โครงการรณรงค์และป้องกันหมอกควันและไฟป่า
จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และป้องกันหมอกควันและไฟ
ป่า และค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ฯลฯ เป็นต้นตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว212 ลงวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2557
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 89 รายการที่ 7
โครงการวัน อปพร. 22 มีนา ประจาปีงบประมาณ 2559

จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัน อปพร. 22 มีนา ประจาปีงบ
ประมาณ 2559 และค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ฯลฯ เป็นต้น
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 85 รายการที่ 6
ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าวัสดุ

รวม

70,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

โครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยผู้ประกอบการหอพัก เครือข่าย ประจาปี
งบประมาณ 2559
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยผู้ประกอบ
การหอพัก เครือข่าย ประจาปีงบประมาณ 2559 และค่าใช้จ่ายในส่วนที่
เกี่ยวข้องและจาเป็น ฯลฯ เป็นต้น
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559 - 2561)หน้าที่ 88 รายการที่ 5
โครงการฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุทางถนน ประจาปีงบประมาณ 2559

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อค่าเวชภัณฑ์ยา หรือวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยา
ศาสตร์หรือการแพทย์อื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นในการปฎิบัติงาน
ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน้า : 16/51

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:29:12

วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่จาเป็นในการปฎิบัติงานเพื่อ
ป้องกันอันตราย เช่น เสื้อแขนยาว เสื้อแขนสั้น กางเกงขายาว กางเกงขา
สั้น ชุดคลุมดับเพลิง รองเท้ายาง หมวก ถุงมือ หน้ากาก เสื้อกันฝน ฯลฯ
และวัสดุเครื่องแต่งกายที่จาเป็นในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน

จานวน

60,000

บาท

รวม

42,700

บาท

รวม

42,700

บาท

จานวน

6,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงภาคสนามแบบพกพาชาร์ท
ได้ จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท เพื่อช่วยใช้ในงานของงาน
ป้องกัน ฯ ซึ่งเป็นครุภัณที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายจัดหาตามราคาในท้องถิ่นโดยประหยัด
และ/หรือราคาที่เคยจัดหาประหยัด โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
สายดูดน้าดับเพลิง
จานวน

12,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายดูดน้าดับเพลิง ยาว 6 เมตร พร้อมตะแกรงกรอง
เศษวัชพืช ประจารถน้าอเนกประสงค์ บพ 8572 เชียงราย พร้อม
อุปกรณ์ 1 ชุด ๆ ละ 12,000 บาท สาหรับรถน้าอเนกประสงค์บพ
8572 เชียงรายสาหรับใช้ดับเพลิงและ ปฎิบัติระงับเหตุอัคคีภัยและช่วย
เหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในตึก ซึ่งเป็นครุภัณที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาในท้องถิ่น โดย
ประหยัดและ/หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด โดยปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
สายส่งน้าดับเพลิง ชนิดผ้าใบ
จานวน

20,400

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิง ชนิดผ้า
ใบ ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จานวน 3 เส้น ราคาเส้น
ละ 6,800 บาท สาหรับใช้ดับเพลิงและ ปฎิบัติระงับเหตุอัคคีภัยและช่วย
เหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในตึก ซึ่งเป็นครุภัณที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาในท้องถิ่น โดย
ประหยัดและ/หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด โดยปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
จานวน

4,300

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องขยายเสียงภาคสนามแบบพกพาชาร์ทได้

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
จานวน 1 เครื่อง ๆละ 4,300 บาท เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัด
กองการศึกษา จานวน 1,169,352 บาท
เงินเดือนและค่าปรับปรุงค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกองการ
ศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงค่าเงินเดือนพนักงานครู
เทศบาล สังกัดกองการศึกษา จานวน 2,551,200 บาท
เงินเดือนและค่าปรับปรุงค่าเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล สังกัดกองการ
ศึกษา ตั้งจ่ายเงินอุดหนุน
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระ
เกียรติฯบ้านป่าซาง)
ตอบแทนรายเดือนผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯ
บ้านป่าซาง)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองการศึกษา
เงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินวิทยฐานะ
เงินวิทยฐานะผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้าน
ป่าซาง)
เงินวิทยฐานะผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้าน
ป่าซาง)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป สังกัดกองการศึกษา จานวน 1,267,920 บาท
ค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกอง
การศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ โรงเรียน
เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง) จานวน 112,800 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ โรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระ
เกียรติฯบ้านป่าซาง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกอง
การศึกษา จานวน 48,000 บาท
ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองการศึกษา ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ โรงเรียน
เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง) จานวน 24,000 บาท
ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ โรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิม
พระเกียรติฯบ้านป่าซาง) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

รวม

20,007,567

บาท

รวม

5,349,672

บาท

รวม

5,349,672

บาท

จานวน

3,720,552

บาท

จานวน

67,200

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

67,200

บาท

จานวน

1,380,720

บาท

จานวน

72,000

บาท
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งบดาเนินงาน

รวม

7,383,195

บาท

รวม

28,690

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าอาหาร
นอกเวลาให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างสังกัด กองการศึกษา
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลใน
สังกัด กองการศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตร สาหรับข้าราชการครู โรงเรียนเทศบาล 1 ฯ
สังกัดกองการศึกษา
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5,110 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน 8,580 บาท
ค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,110 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน 8,580 บาท
ค่าใช้สอย
รวม

15,000

บาท

13,690

บาท

4,166,360

บาท

435,500

บาท

100,000

บาท

40,000

บาท

ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
01) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ค่ารังวัดที่ดิน ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่า
เช่าที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าติดตั้งอุปกรณ์
ไฟฟ้า ประปาค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกาจัด
ปลวก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ เป็นเงิน 100,000 บาท
02) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนสังกัด ทต.บ้านดู่ 8 แห่ง รวมเดือนละ 30,500 บาท จานวน 11
เดือน เป็นเงิน 335,500 บาท รายละเอียดดังนี้
- โรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง)
เดือนละ 6,000 บาท
- ศพด.ไอที (เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง) เดือนละ 6,000 บาท
- ศพด.บ้านปางลาว
เดือนละ 6,000 บาท
- ศพด.บ้านป่าสักไก่
เดือนละ 2,500 บาท
- ศพด.บ้านดู่
เดือนละ 2,500 บาท
- ศพด.บ้านโป่งพระบาท
เดือนละ 2,500 บาท
- ศพด.บ้านโป่งน้าตก
เดือนละ 2,500 บาท
- ศพด.บ้านปู่ไข่
เดือนละ 2,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร การเข้ารับ
การฝึกอบรม สัมมนา การประชุมต่าง ๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กองการศึกษา
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 98 รายการที่ 13
โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเกียรติบัตร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จาเป็นสาหรับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 55 รายการที่ 23

จานวน
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จานวน

40,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถ ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสารวิชาการ ค่าอาหาร
และอาหารว่าง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นสาหรับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 63 รายการที่ 58
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาล
จานวน

80,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเกียรติบัตร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จาเป็นสาหรับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 63 รายการที่ 59
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

จานวน

40,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเกียรติบัตร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
จาเป็นสาหรับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)หน้าที่ 57 รายการที่ 27
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

จานวน

3,170,860

บาท

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและสถานที่สาคัญที่เหมาะสมกับ
การเรียนรู้สาหรับเด็กในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถเดินทาง ค่าป้ายโครงการ ค่าบัตรเข้าชม ค่าน้า ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นสาหรับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 52 รายการที่ 5
โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:29:12

01) ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้าน
ป่าซาง)เป็นเงิน 728,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียน
เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง) จานวน 182 คนๆละ 20
บาท 200 วัน เป็นเงิน 728,000 บาท
02) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด ทต.บ้านดู่ เป็น
เงิน 1,254,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอที (เฉลิมพระ
เกียรติฯบ้านป่าซาง) จานวน 57 คนๆละ 20 บาท 280 วัน เป็น
เงิน 319,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่ จานวน 31
คนๆละ 20 บาท จานวน 280 วัน เป็นเงิน 173,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาง
ลาว จานวน 36 คนๆละ 20 บาท จานวน 280 วัน เป็นเงิน 201,600
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าสัก
ไก่ จานวน 26 คนๆละ 20 บาท จานวน 280 วัน เป็นเงิน 145,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งพระ
บาท จานวน25 คนๆละ 20 บาท จานวน 280 วัน เป็นเงิน 140,000
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่ง
น้าตก จานวน 42 คนๆละ 20 บาท จานวน 280 วัน เป็นเงิน 235,200
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปู่
ไข่ จานวน 7 คนๆละ 20 บาท จานวน 280 วัน เป็นเงิน 39,200 บาท
03) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสาหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง)เป็นเงิน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสาหรับ
โรงเรียนเทศบาล 1 เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง)
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
04)ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต เป็นเงิน 9,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและค่าบริการอินเตอร์เน็ต ฯลฯ สาหรับโรงเรียน
เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง) เป็นเงิน 9,600 บาท
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
05) ค่าใช้จ่ายพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสาหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิม
พระเกียรติฯบ้านป่าซาง)เป็นเงิน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ ค่าปรับปรุง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่ง ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องสาหรับโครงการนี้ เป็นเงิน 100,000 บาท
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
06) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิม
พระเกียรติฯบ้านป่าซาง)เป็นเงิน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่า
ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องสาหรับโครงการ
นี้ เป็นเงิน 50,000 บาท
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
07)ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิม
พระเกียรติฯบ้านป่าซาง)เป็นเงิน 27,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู จานวน 9 คนๆ
ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
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0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
08) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง)เป็นเงิน 18,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับโครงการนี้
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
09) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
(เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง)เป็นเงิน 309,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สาหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง) จานวน 182 คนๆ ละ 850
บาท/ภาคเรียน จานวน 2 ภาคเรียน รวมเป็นเงิน 309,400 บาท
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
10) ค่าหนังสือเรียนสาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระ
เกียรติฯบ้านป่าซาง)เป็นเงิน 36,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือสาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระ
เกียรติฯบ้านป่าซาง) จานวน 182 คนๆละ 200 บาท/ปีการศึกษา รวมเป็น
เงิน 36,400 บาท
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
11) ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนสาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิม
พระเกียรติฯบ้านป่าซาง)เป็นเงิน 36,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนสาหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง) จานวน 182 คนๆละ 100
บาท/ภาคเรียน จานวน 2 ภาคเรียน รวมเป็นเงิน 36,400 บาท
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
12) ค่าเครื่องแบบนักเรียนสาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระ
เกียรติฯบ้านป่าซาง)เป็นเงิน 54,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
(เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง) จานวน 182 คนๆละ 300 บาท/ปีการ
ศึกษา รวมเป็นเงิน 54,600 บาท
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
13) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
(เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง)เป็นเงิน 78,260 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสาหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง) จานวน 182 คนๆละ 215
บาท/ภาคเรียน จานวน 2 ภาคเรียน เป็นเงิน 78,260 บาท
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
14)ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่น เป็นเงิน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นของโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระ
เกียรติฯ บ้านป่าซาง)เป็นเงิน 50,000 บาท
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท
0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เป็นเงิน 18,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก จานวน 9 คนๆ
ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
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0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558
16) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็น
เงิน 380,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอ
ที (เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง) จานวน 57 คน ๆ ละ 1,700 บาท/ปี
การศึกษา เป็นเงิน 96,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดู่ จานวน 31 คน ๆ ละ 1,700 บาท/ปีการศึกษา เป็นเงิน 52,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปางลาว
จานวน 36 คน ๆ ละ1,700 บาท/ปีการศึกษา เป็น
เงิน 61,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า
สักไก่ จานวน 26 คน ๆ ละ1,700 บาท/ปีการศึกษา เป็นเงิน 44,200
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโป่งพระบาท จานวน 25 คน ๆ ละ 1,700 บาท/ปีการศึกษา เป็น
เงิน42,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโป่งน้าตก จานวน 42 คน ๆ ละ 1,700 บาท/ปีการศึกษา เป็น
เงิน 71,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปู่
ไข่ จานวน 7 คน ๆ ละ 1,700 บาท/ปีการศึกษา เป็นเงิน 11,900 บาท
ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0893.4/ว 1280 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน

40,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นสาหรับโครงการนี้ ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 52 รายการที่ 2
โครงการอินเตอร์เน็ตสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

80,000

บาท

100,000

บาท

2,901,145

บาท

100,000

บาท

20,000

บาท

100,000

บาท

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ต่อพ่วง ค่าเช่าสัญญาณราย
เดือน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็นสาหรับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 63 รายการที่ 60
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ฯลฯ ที่อยู่
ในความดูแลของกองการศึกษา
ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ยกเว้น โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา จานวน 3,170,860 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ เช่น ตรา
ยาง กระดาษ ปากกา ธงชาติและวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า วิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟ ปลั๊ก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับกองการศึกษา
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:29:12

01) วัสดุงานบ้านงานครัวสาหรับกองการศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่า ถ้วย จาน ชาม ช้อน ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ายาล้าง
จาน น้ายาถูพื้นฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับงานกองการ
ศึกษา
02) วัสดุงานบ้านงานครัวสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 แห่ง และโรงเรียน
เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง) เป็นเงิน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษชาระ ถุงดา ไม้กวาดพื้น ไม้กวาดทางมะพร้าว ที่
ตักผง น้ายาล้างจาน น้ายาล้างห้องน้า ผงซักฟอก สบู่ ฯลฯ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลตาบลบ้านดู่ รายละเอียดดังนี้
- โรงเรียนเทศบาล 1
จานวน 20,000 บาท
- ศพด.ไอที เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง จานวน 12,500 บาท
- ศพด.บ้านปางลาว
จานวน 12,500 บาท
- ศพด.บ้านป่าสักไก่
จานวน 10,000 บาท
- ศพด.บ้านดู่
จานวน 10,000 บาท
- ศพด.บ้านโป่งพระบาท
จานวน 10,000 บาท
- ศพด.บ้านโป่งน้าตก
จานวน 10,000 บาท
- ศพด.บ้านปู่ไข่
จานวน 5,000 บาท
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ค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน
01)ค่าอาหารเสริม(นม) สาหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
เทศบาลตาบลบ้านดู่ เป็นเงิน 462,246.40 .- บาท โดยแยกเป็นแต่ละ
ศูนย์ฯ ดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สาหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอ
ที (เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง) จานวน 57 คน ๆ ละ 7.37
บาท จานวน 280 วัน เป็นเงิน 117,625 .20 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สาหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดู่ จานวน 31 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 280 วัน เป็นเงิน 63,971.60
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สาหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ปางลาว จานวน 36 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 280 วัน เป็น
เงิน 74,289.60 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สาหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ป่าสักไก่ จานวน 26 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 280 วัน เป็น
เงิน 53,653.60 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สาหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโป่งพระบาท จานวน 25 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 280 วัน เป็น
เงิน 51,590 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สาหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโป่งน้าตก จานวน 42 คน ๆ ละ 7 .37 บาท จานวน 280 วัน เป็น
เงิน 86,671.20 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สาหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้าน ปู่ไข่ จานวน 7 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 280 วัน เป็น
เงิน 14,445.20 บาท
02)ค่าอาหารเสริม(นม) สาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1(เฉลิมพระ
เกียรติฯ บ้านป่าซาง) เป็นเงิน 348,748.40 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) สาหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
(เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง) ระดับอนุบาล 1 - 3 จานวนนักเรียน 182
คนๆละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน เป็นเงิน 348,748.40 บาท
03)ค่าอาหารเสริม(นม) สาหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะ
กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตาบลบ้านดู่ จานวน 5
โรง เป็นเงิน 1,780,149.80 บาท
- เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์
พัฒนาคาร) ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียน 476
คนๆละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน เป็นเงิน 912,111.20 บาท
- เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านขัว
แคร่ ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียน 108 คนๆ
ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน เป็นเงิน 206,949.60 บาท
- เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าสัก
ไก่ ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียน 145 คนๆ
ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน เป็นเงิน 277,849 บาท
- เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งพระ
บาท ระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียน 117 คนๆ
ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน เป็นเงิน 224,195.40 บาท
- เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง
น้าตก อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียน 83 คนๆละ 7.37
บาท จานวน 260 วัน เป็นเงิน 159,044.60 บาท
(ค่าอาหารเสริมนม ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558)
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วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน หินคลุก ดิน ทราย และวัสดุอื่น ๆ
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับกองการศึกษา
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ น้ากลั่น ยางนอก ยางใน หัวเทียนและวัสดุอื่น ๆ
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับซ่อมแซม และบารุงรักษา รถ
จักรยานยนต์ของกองการศึกษา
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ได้แก่ น้ากลั่น จาระบี อื่น ๆ
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับซ่อมแซมและบารุงรักษา รถ
จักรยานยนต์ของกองการศึกษา
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันสี รูปสี หรือขาวดาที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยาย ภาพ พิมพ์ภาพ หรือแบบพิมพ์ และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับกองการศึกษา
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษไข กระดาษ
คอมพิวเตอร์ เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแบบพิมพ์สาหรับ
เครื่อง คอมพิวเตอร์ ผ้าหมึกพิมพ์ ตลับผงหมึกพิมพ์แผ่นกรอง
แสง เมาส์ และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับกองการศึกษา
ค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ยกเว้น ค่าอาหารเสริม
นม จานวน 2,591,145 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าซึ่งใช้ในกิจการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
บ้านดู่ ฯลฯ และโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง)
ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 แห่ง และ โรงเรียน
เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้านป่าซาง)
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน
7 ศูนย์ และโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้าน
ป่าซาง) จานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งใช้ในภารกิจของกองการ
ศึกษา จานวน 12,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า / นาที)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18
หน้า / นาที) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,700 บาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่มี
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6

จานวน

20,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม
จานวน

287,000

จานวน

15,000

บาท

จานวน

22,000

บาท

รวม

3,133,700

บาท

รวม

33,700

บาท

จานวน

3,700

บาท

บาท
250,000 บาท
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ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่อยู่ใน
ความดูแลของกองการศึกษา เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถาน
ที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาล 1 หมู่ที่ 2
จานวน

30,000

บาท

3,100,000

บาท

1,500,000

บาท

จานวน

1,500,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบประปาโรงเรียนเทศบาล 1 ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จานวน

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาล 1 หมู่ที่ 2 ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือ
สถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาโรงเรียนเทศบาล 1

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตาบลบ้านดู่ เช่น อาคารเรียน , ห้อง
น้า , โรงอาหาร ฯลฯ ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตาบลบ้าน
ดู่ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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งบเงินอุดหนุน

รวม

4,141,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

4,141,000

บาท

จานวน

4,141,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
01)เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสาหรับโรงเรียนสังกัดสานักงาน คณะ
กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตาบลบ้านดู่ จานวน 5
โรง โดยจัดสรรให้เด็กระดับอนุบาล และ ป.1- ป. 6 จานวนเด็ก ณ 10
มิ.ย. 2558 อัตราคนละ 20 บาท จานวน 200
วัน จานวน 3,716,000 บาท
-โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) นักเรียน อ.-ป.6 จานวน 476
คน คน ๆ ละ 20 บาท จานวน 200 วัน เป็นเงิน 1,904,000 บาท
-โรงเรียนบ้านขัวแคร่ นักเรียน อ.-ป.6 จานวน 108 คน ๆ ละ 20
บาท จานวน 200 วัน เป็นเงิน 432,000 บาท
-โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ นักเรียน อ.-ป.6 จานวน 145 คนๆ ละ 20
บาท จานวน 200 วัน เป็นเงิน 580,000 บาท
-โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท นักเรียนอ.-ป.6 จานวน 117 คน ๆ ละ 20
บาท จานวน 200 วัน เป็นเงิน 468,000 บาท
-โรงเรียนบ้านโป่งน้าตก นักเรียนอ.-ป.6 จานวน 83 คน ๆ ละ 20
บาท จานวน 200 วัน เป็นเงิน 332,000 บาท
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันสาหรับโรงเรียนสังกัดสานักงาน คณะ
กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตเทศบาลตาบลบ้านดู่ จานวน 5
โรง โดยจัดสรรให้เด็กระดับอนุบาล และ ป.1- ป. 6 ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน
02)อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จานวน 425,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดาเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
ดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) จานวน 200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) จานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดาเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่า
สักไก่ จานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของโรงเรียนบ้านป่าสักไก่ จานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดาเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านขัว
แคร่ จานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของโรงเรียนบ้านขัวแคร่ จานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดาเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บ้านโป่งพระบาท จานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท จานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดาเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บ้านโป่งน้าตก จานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของโรงเรียนบ้านโป่งน้าตก จานวน 5,000 บาท
(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งจ่ายตาม
หนังสือ ที่ ชร 0023.6/3320 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558)
เงินอุดหนุน เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
อานวยการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด
เงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 425,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน 3,716,000 บาท
เงินอุดหนุนเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอานวย
การกระจายอานาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

22,322,760

บาท

รวม

6,562,860

บาท

รวม

6,562,860

บาท

จานวน

2,273,940

บาท

จานวน

146,400

บาท

จานวน

134,400

บาท

จานวน

3,768,120

บาท

จานวน

240,000

บาท

รวม

4,647,200

บาท

รวม

936,200

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหารนอก
เวลาให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลในสังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ ฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

800,000

บาท

105,600

บาท

30,600

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานเทศบาล เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาลสังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนพยาบาลวิชาชีพ
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
เงินประจาตาแหน่ง
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปสังกัดกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
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ค่าใช้สอย

รวม

1,967,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับเกลี่ยบ่อขยะ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภาย
นอกให้ทาการอย่างใดอย่างหนึ่งของเทศบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและจาเป็น เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
ตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่ารังวัดที่ดินหรือตรวจสอบที่ดิน ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา
จัดทาป้ายต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าใบอนุญาต
ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม นิติกรรมสัญญา ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน
สาธารณะในการดูแลรักษาและคุ้มครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ค่า
จ้างแบกหามสัมภาระ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 97 รายการที่ 9
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน

1,000,000

บาท

80,000

บาท

90,000

บาท

50,000

บาท

50,000

บาท

45,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร การเข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนา การประชุมต่าง ๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ล้อม
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 98 รายการที่ 13
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ เช่น ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น
และเกี่ยวข้องในการดาเนินงาน (ตามหนังสืออาเภอเมือง
เชียงราย ที่ ชร 0037.6/4219 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 70 รายการที่ 15
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นตามแผนการฝึกอบรมของสถาบัน จานวน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการ และ
พนักงานของเทศบาล ตามความเหมาะสมและคานึงถึงสถานะการ
คลัง การส่งบุคลากรของเทศบาลไปเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการที่มีภารกิจถ่ายโอน
ร่วมกันจัดอบรมเป็นประจาปี
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 98 รายการที่ 12
โครงการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน (ร่วมใจรักษ์น้า ถังดัก
จานวน
ไขมัน ชุมชนบ้านดู่)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวด
ล้อมในชุมชน (รวมใจรักษ์น้า ถังดักไขมัน ชุมชนบ้านดู่) เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 72 รายการที่ 24
โครงการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลตาบลบ้านดู่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนใน
สังกัดเทศบาลตาบลบ้านดู่ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 69 รายการที่ 9
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โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตาม Road map
จานวน
ของ คสช.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายตาม Road map ของ คสช. เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและ
เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 82 รายการที่ 3
โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุและผู้พิการตาบลบ้านดู่
จานวน

100,000

บาท

42,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูง
อายุและผู้พิการตาบลบ้านดู่ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 68 รายการที่ 6
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

จานวน

140,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 70 รายการที่ 17
โครงการอบรมผู้ประกอบการ ด้าน พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

จานวน

90,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมผู้ประกอบการ ด้าน พร
บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 71 รายการที่ 20
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
จานวน

80,000

บาท

200,000

บาท

1,720,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 71 รายการที่ 22
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ ฯลฯ ที่
อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ เช่น ตรา
ยาง กระดาษ ปากกา ธงชาติ และวัสดุที่จาเป็น เป็นต้น ในการปฏิบัติงาน
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายไฟ สวิตซ์ไฟและวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้าอื่น ๆ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นต้น ในการปฏิบัติงานของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อถุงใส่ขยะ เข่ง ไม้กวาด ถังขยะสาหรับรองรับขยะใน
พื้นที่ 19 หมู่บ้าน ภายในเขตเทศบาลและตลาดสดเทศบาลตาบลบ้าน
ดู่ แปรง และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นใน
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
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วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ดิน ทราย หินคลุก เครื่องวัดขนาด
เล็ก ท่อน้าและอุปกรณ์ประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ฯลฯ เพื่อใช้ปรับ
ปรุงบ่อขยะและงานอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นในการปฏิบัติงานของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน แม่แรง กุญแจปาก
ตาย และวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น
สาหรับซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุกขยะ และครุภัณฑ์ยาน
พาหนะและครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ากลั่น น้ามันจาระบี น้ามัน
เครื่อง น้ามันไฮดรอลิก ฯลฯ เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น สาหรับรถ
จักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุกขยะ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ครุภัณฑ์อื่น ๆ ฯลฯ ที่ใช้ในภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ เช่น ยา
รักษาโรค สารเคมีกาจัดแมลงวัน น้ายาต่าง ๆ ยาคุมกาเนิด วัคซีนป้องกัน
โรคโรคพิษสุนัขบ้า หน้ากาก และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อื่น ๆ
ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อม
วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าสายยางน้ายาพ่นสารเคมี สายยางฉีดน้าล้างรถขยะ และ
หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ผานไถกระทะ วัสดุการเกษตรอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยว
ข้องและจาเป็น ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี หมึกพิมพ์ กระดาษ รูปสี
หรือขาวดาที่ได้จาก การล้างอัด ขยายภาพ พิมพ์ภาพ เมมโมรี่การ์ด และ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ในการปฏิบัติ
งานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อ รองเท้ายาง หมวก ถุงมือ หน้ากาก เสื้อ เสื้อกันฝน แว่น
ตา และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นในการปฏิบัติ
งานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษไข กระดาษ
คอมพิวเตอร์ เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแบบพิมพ์ สาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ผ้าหมึกพิมพ์ ตลับผงหมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมาส์ และ
วัสดุคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ในการปฏิบัติงาน
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุที่
ระบุ ไว้ในงบประมาณรายจ่ายจัดตั้งไว้แล้วข้างต้น เช่น มิเตอร์
น้า-ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ เป็นต้น ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณ
สุขและสิ่งแวดล้อม
ค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จานวน

70,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

1,000,000

บาท

จานวน

90,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

90,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

20,000

บาท
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ค่าสาธารณูปโภค

รวม

24,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าซึ่งใช้ในภารกิจของฌาปณสถานตามอานาจหน้าที่
ของเทศบาลตาบลบ้านดู่
ค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์สานักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งใช้ใน
ภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
รวม

12,000

บาท

12,000

บาท

10,685,200

บาท

รวม

10,385,200

บาท

จานวน

16,000

บาท

จานวน

3,700

บาท

จานวน

8,200,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถดูดล้างท่อ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกาลังสูง
สุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า พร้อมติดตั้ง ดักเก็บสิ่งโสโครกไม่น้อยกว่า 3
ลูกบาศก์เมตร ถังบรรจุน้าไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จานวน 1 คัน ๆ
ละ 8,200,000 บาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาในท้องถิ่นโดย
ประหยัดและ/หรือ ราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด โดยปฏิบัติตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 101 รายการที่ 30
รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน
จานวน

2,000,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
คอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000.- บาท ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18
หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,700 บาท
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถดูดล้างท่อ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตู้พยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่
น้อยกว่า 2,400 ซีซี จานวน 1 คัน ๆ ละ 2,000,000 บาท ซึ่งเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายตามราคาในท้องถิ่นโดยประหยัดและ/หรือ ราคาที่เคยจัด
หาอย่างประหยัด โดยปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 99 รายการที่ 21
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดดิจิตอล

จานวน

6,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดดิจิตอล จานวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 3,000.- บาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาในท้องถิ่นโดยประหยัด
และ/หรือ ราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด โดยปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง
จานวน

9,500

บาท

จานวน

150,000

บาท

รวม

300,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

รวม

427,500

บาท

รวม

427,500

บาท

เงินอุดหนุนเอกชน
จานวน
01) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนตาบลบ้านดู่ จานวน 19 หมู่
บ้าน จานวนเงิน 427,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนจานวน 19
หมู่บ้าน ๆ ละ 22,500 บาท ในการดาเนินงานหรือกิจกรรม เพื่อส่งเสริม
สุขภาพประชาชนและการป้องกันโรค ในเขตเทศบาลตาบลบ้าน
ดู่ (เทศบาลตาบลบ้านดู่อุดหนุนหมู่บ้านละ 15,000 บาท และอุดหนุนตาม
หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว
2347 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 หมู่บ้านละ 7,500 บาท หนังสือ
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาเภอเมือง
เชียงราย ที่ ชร 0023.6/388 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2558 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1501 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2558)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 69 รายการที่ 12
เงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 285,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน 142,500 บาท
เงินอุดหนุน เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอานวย
การกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด

427,500

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,500
.- บาท รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ที่อยู่ในความดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความ
ดูแลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ตลาดสดเทศบาลตาบลบ้าน
ดู่ ฌาปณสถาน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 15 บ่อขยะเทศบาลตาบลบ้านดู่ ฯลฯ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

550,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

330,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

รวม

130,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

30,000

บาท

รวม

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

190,000

บาท

รวม

190,000

บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
จานวน
อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎร เป็นจานวนเงิน 190,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร ประจาหมู่บ้าน หมู่
ที่ 1 -19 หมู่บ้านละ 10,000 บาทเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม
ของศูนย์
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 76 รายการที่ 7
เงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

190,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการติดราวเหล็กกั้นทางลาดสาหรับผู้พิการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดราวเหล็กกั้นทางลาดสาหรับผู้พิการ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 77 รายการที่ 10
ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับจัดหาวัสดุสิ่งก่อสร้าง ในการก่อสร้างหรือ
ซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ตาม
โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงพระเจริญมายุครบ 60 พรรษา
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 67 รายการที่ 2
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น ชุดช่วยการฟังเสียง ไม้เท้า 3 ขา หัวฆ้อน ไม้เท้าแบบ 4
ขา หัวฆ้อน ไม้ค้ายันรักแร้ เป็นต้น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
ค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
รถเข็นวิลแชร์แบบมีที่นั่งถ่าย
เพื่อจ่ายเป็นค่ารถเข็นวิลแชร์แบบมีที่นั่งถ่ายเพื่อคนพิการหรือผู้สูง
อายุ และผู้ด้อยโอกาส เป็นเงิน 30,000 บาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
กาหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคา
ในท้องถิ่นโดยประหยัดและ/หรือ ราคาที่จัดหาอย่างประหยัด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

หน้า : 35/51

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:29:13

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

11,003,464

บาท

รวม

6,406,944

บาท

รวม

6,406,944

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล สังกัดกอง
ช่าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อานวยการกองช่าง
เงินประจาตาแหน่ง
จานวน

2,332,416

บาท

67,200

บาท

67,200

บาท

จานวน

3,318,444

บาท

จานวน

621,684

บาท

รวม

3,624,320

บาท

รวม

141,320

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าอาหาร
นอกเวลาทาการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลในสังกัดกอง
ช่างที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบ ฯ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลในสังกัดกอง
ช่าง
ค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าใช้สอย
รวม

50,000

บาท

56,400

บาท

34,920

บาท

1,400,000

บาท

1,000,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้อานวยการกองช่าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป สังกัดกองช่าง
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง
เงินเดือน (ฝ่ายประจา) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้ทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ของเทศบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น เช่น ค่าเย็บ
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่า
เช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้าง
เหมาจัดทาป้ายต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าใบ
อนุญาตต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน
สาธารณะในการดูแลรักษาและคุ้มครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เช่น ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ค่า
จ้างแบกหามสัมภาระ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเขียนแบบแปลน ฯลฯ เป็น
ต้น
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 97 รายการที่ 9
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายการจัดทาพิกัดแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้อง
จานวน
ถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาพิกัดแนวเขตการปกครองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
ค่าใช้จ่ายตามโครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนและการวาง จานวน
ผังชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีความรู้การจัดทาผังเมืองรวมชุมชน งานอาคาร งานพัฒนาสภาพ
แวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผังเมืองและองค์ความรู้
ด้านการวางผังเมืองและด้านช่าง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถร่วมมือกับชุมชนในการวางและจัดทาผังเมืองรวมชุมชนในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 44 รายการที่ 32
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้
จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร การเข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนา การประชุมต่าง ๆ ของ พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างของกองช่าง
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 98 รายการที่ 13
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันฯ จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดาเนินการตามโครงการความร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้างของกองช่าง ตามความเหมาะสมและคานึงถึง
สถานะการคลังการส่งบุคลากรของเทศบาลไปเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการที่มี
ภารกิจถ่ายโอนร่วมกันจัดอบรมเป็นประจาทุกปี ตามหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2342 ลว
. 28 พฤษภาคม 2555
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
รายจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความดูแลของกองช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ เช่น ตรา
ยาง ธงชาติ และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายไฟ สวิตซ์ไฟและวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้าอื่น ๆ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นต้น ที่ใช้ในการติดตั้งและ
บารุงรักษาไฟฟ้า
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่า มีด กระติกน้าร้อน ไม้กวาด แปรงขัดพื้น ผงซักฟอก ชุด
กาแฟและวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น

หน้า : 36/51

100,000

บาท

100,000

บาท

50,000

บาท

50,000

บาท

100,000

บาท

2,061,000

บาท

100,000

บาท

300,000

บาท

20,000

บาท
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วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อปูนซีเมนต์ หิน หินคลุก ยางแอ
สฟัลท์ ทราย ไม้ สี สังกะสี เหล็ก ตะปู ท่อ คสล. ท่อพีวีซี และวัสดุ
อุปกรณ์การก่อสร้างอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียนและวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ของกองช่าง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ากลั่น จาระบี อื่น ๆ ฯลฯ
เป็นต้น ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่อง
ตัดหญ้าและเครื่องจักรเครื่องยนต์ทุกชนิดของกองช่าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันสี รูปสีหรือขาวดาที่ได้
จาก การล้างอัด ขยายภาพ พิมพ์ภาพและวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและ
จาเป็น
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น หมวก เสื้อ รองเท้า ถุงมือ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องและจาเป็น
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษไข กระดาษ
คอมพิวเตอร์ เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแบบพิมพ์ สาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ผ้าหมึกพิมพ์ ตลับผงหมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง เมาส์ และ
วัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น
วัสดุสารวจ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุที่ใช้ในการสารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่อง
มือดึงสายโทรศัพท์ เชือกฟาง หมุดไม้ ตะปู และวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยว
ข้องและจาเป็น
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุที่
ระบุ ไว้ในงบประมาณรายจ่ายจัดตั้งไว้แล้วข้างต้น เช่น ตะเกรงกัน
สวะ หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ เป็นต้น
ค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าสาธารณูปโภค

จานวน

1,000,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

11,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

22,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าซึ่งใช้ในภารกิจและกิจการตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลบ้านดู่
ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในภารกิจและกิจการตามอานาจ
หน้าที่ของเทศบาลตาบลบ้านดู่
ค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จานวน

10,000

บาท

จานวน

12,000

บาท
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งบลงทุน

รวม

172,200

บาท

รวม

172,200

บาท

จานวน

9,500

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 9,500 บาท ตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ ปี 2558
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน

จานวน

11,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จานวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 11,000 บาท ตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ ปี 2558
ครุภัณฑ์สารวจ
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา

จานวน

32,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ ดาวเทียมแบบพก
พา จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกาหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายตามราคาใน
ท้องถิ่น โดยประหยัดและ/หรือ ราคาที่จัดหาอย่างประหยัด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิถุนายน 2552
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน

16,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานสานักงาน*(จอไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง ๆละ 16,000 บาท ซึ่งมีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 96 รายการที่ 6
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที)
จานวน

3,700

บาท

100,000

บาท

800,000

บาท

รวม

800,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงราย
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชียงราย เพื่อขยาย
เขตไฟฟ้าและไฟส่องสว่างสาธารณะในเขตเทศบาลตาบลบ้านดู่
เงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

800,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18
หน้า/นาที) จานวน 1 เครื่อง ๆละ 3,700 บาท ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 6
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
จานวน
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่อยู่ใน
ความดูแลของกองช่างเช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวม
ถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งไว้ 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

6,489,200

บาท

งบลงทุน

รวม

6,489,200

บาท

รวม

6,489,200

บาท

จานวน

900,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลาน้างามไปสนามกีฬาหมู่
บ้าน หมู่ที่ 15 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร(ชนิดมีทางเท้า) ช่วง
ความยาว 10.00 เมตร กว้าง 0.75 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 121 รายการที่ 83
ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามร่องระบายน้าสนามบิน หมู่ที่ 10 ซอย 18
จานวน

850,000

บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลาน้างามไปสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามร่องระบายน้าสนามบิน หมู่
ที่ 10 ซอย 18 บ้านปางลาว ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 10.00 ชนิดมีทางเท้า เมตร กว้าง 0.75 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 116 รายการที่ 61
ขยายผิวจราจร ถนน คสล.หน้าศูนย์ อสม.หมู่ที่ 4

จานวน

36,400

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจร ถนน คสล. หน้าศูนย์ อสม. หมู่ที่ 4 บ้าน
สันติ หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.50 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 109 รายการที่ 19
ถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอย 2/1

จานวน

233,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอย 2/1 ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 388.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบล
บ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 109 รายการที่ 22
ถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอย 5
จานวน

480,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอย 5 ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบล
บ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 109 รายการที่ 23
ถนน คสล.ท้ายหมู่บ้านเชื่อมไปหนองกอไฮ หมู่ที่ 14

จานวน

178,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ท้ายหมู่บ้านเชื่อมไปหนองกอไฮ หมู่
ที่ 14 จากบ้านเลขที่ 431 ถึงบ้านเลขที่ 291 ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 296.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบล
บ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 120 รายการที่ 80
ถนน คสล.หมู่ที่ 19 ข้างบ้านนางอาพร มะโนหาญ
จานวน

54,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 ข้างบ้านนางอาพร มะโน
หาญ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 127 รายการที่ 113
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ถนน คสล.หมู่ที่ 19 บ้านสันป่าสัก

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 บ้านสันป่าสัก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 127 รายการที่ 116
ถนน คสล.หมู่ที่ 19 หน้าบ้านนางสะอาด อูปเฮียง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 หน้าบ้านนางสะอาด อูปเฮีย
ง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30.00 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 127 รายการที่ 115
ถนน คสล.หมู่ที่ 19 หน้าบ้านนายบุญธรรม เภลัย
จานวน

264,000

บาท

18,000

บาท

86,900

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 19 หน้าบ้านนายบุญธรรม เภ
ลัย ขนาดกว้าง 4.25 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.50 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 127 รายการที่ 114
ถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย 14

จานวน

35,900

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 ซอย 14 ขนาดกว้าง 3.50
เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 59.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้าน
ดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 114 รายการที่ 47
ถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย 21

จานวน

195,000

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

85,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย 8 ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 141.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้าน
ดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)หน้าที่ 113 รายการที่ 46
ถนน คสล. และวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก/รางวี หมู่ที่ 4 ซอย 7 บ้านสันติ จานวน

1,033,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย 21 ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 81.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 324.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบล
บ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 113 รายการที่ 44
ถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย 6
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ซอย 6 ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 113 รายการที่ 45
ถนน คสล. หมู่ที่ 8 ซอย 8

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก/ราง
วี หมู่ที่ 4 ซอย 7 บ้านสันติ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50
เมตร ยาว 130.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 611.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 108 รายการที่ 17
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จานวน

365,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.00
เมตร ยาว 191.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 382.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 7.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 42.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 124 รายการที่ 99
ถนน หินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 6 ซอย 6 หลังเทศบาลตาบลบ้านดู่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 6 ซอย 6 หลัง
เทศบาลตาบลบ้านดู่ ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 745.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,235 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 110 รายการที่ 27
ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 13
จานวน

333,000

บาท

1,300,000

บาท

รวม

7,809,900

บาท

รวม

7,809,900

บาท

รวม

7,809,900

บาท

จานวน

1,530,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1 ซอย 6
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 340.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 130 รายการที่ 1
รางระบายน้า คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านป่าอ้อ
จานวน

630,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านป่า
อ้อ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 140.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 134 รายการที่ 25
รางระบายน้าคสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 3 ซอย 6
จานวน

1,323,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 3 ซอย 6
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 294.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 131 รายการที่ 6
รางระบายน้าคสล.แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 11
จานวน

585,000

บาท

ถนน คสล.หมู่ที่ 17

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 13 รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 103 รายการที่ 8
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 5,831,775บาท ยก
เว้น โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลาน้างามไปสนามกีฬาหมู่
บ้าน หมู่ที่ 15 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 657,425 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุน 242,575
งานบาบัดน้าเสีย
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รางระบายน้า คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 1 ซอย 6

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้า คสล. แบบมีฝาปิด หมู่ที่ 11 ช่วงที่ 1
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 94.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40
เมตร ยาว 36.00 เมตร รวมความยาว 130.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 136 รายการที่ 35

หน้า : 42/51

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:29:13

1,223,000

บาท

802,900

บาท

1,716,000

บาท

รวม

480,000

บาท

รวม

480,000

บาท

รวม

480,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ประจาปี
งบประมาณ 2559 และค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ฯลฯ เป็น
ต้นปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2559 - 2561)หน้าที่ 86 รายการที่ 1
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ระดับ จานวน
ท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 2557
ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

400,000

บาท

วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก/รางวี และขยายผิวจราจร หมู่ที่ 9 ซอย 3

จานวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก/รางวี และขยายผิวจราจร หมู่
ที่ 9 ซอย 3 บ้านป่าแฝก ทั้งสองด้าน วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก/รางวี และขยายผิวจราจรกว้าง 1.00
เมตร ยาว 289 เมตร ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80
เมตร ยาว 16.00 เมตร รวมความยาววางท่อ คสล. 305.00 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 135 รายการที่ 30
วางท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 18
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้า คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 18 ซอย 6 ถึง
ซอย 3 และจากซอย 8 ถึงซอย 4 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
เมตร ยาว 308.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบล
บ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 140 รายการที่ 53
วางท่อระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก/รางวี และขยายผิวจราจรสายข้างรร
จานวน
.บ้านดู่ หมู่ที่ 2
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
เมตร พร้อมบ่อพัก/รางวี และขยายผิวจราจร สายข้างโรงเรียนบ้านดู่ หมู่
ที่ 2 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 395.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 130 รายการที่ 3
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการทูบีนัมเบอร์วันชุมชนตาบลบ้านดู่ 19 หมู่บ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทูบีนัมเบอร์วันชุมชนตาบลบ้านดู่ 19
หมู่บ้าน และค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ฯลฯ เป็นต้น
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559 - 2561)หน้าที่ 85 รายการที่ 5
โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ประจาปีงบประมาณ 2559
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

1,190,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

950,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

900,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์อาเภอเมืองเชียงราย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอุปกรณ์ ค่าชุดนักกีฬา ค่า
ตกแต่งขบวนกีฬา ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับ
โครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 66 รายการที่ 7
โครงการแข่งขันกีฬาวันเทศบาล
จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร
และเจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องเสียง ค่าเครื่องดื่ม ค่าสนับสนุนการ
แสดง ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดขบวนพาเหรด ค่าสนับสนุนเชียร์ลี
ดเดอร์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่จาเป็นสาหรับ
โครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 66 รายการที่ 6
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในตาบลบ้านดู่
จานวน

300,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร
และเจ้าหน้าที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าสนับสนุนการแสดง ค่าประชา
สัมพันธ์ ค่าจัดขบวนพาเหรด ค่าสนับสนุนเชียร์ลีดเดอร์ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่จาเป็นสาหรับโครงการ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 66 รายการที่ 5
โครงการจัดแข่งขันฟุตบอล 7 คน ทต.บ้านดู่คัพ
จานวน

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีกร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าเงินรางวัล ค่าของ
ขวัญ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็น
สาหรับโครงการนี้ ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 66 รายการที่ 8
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จานวน

200,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีกร ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเงิน
รางวัล ค่าของขวัญ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็นสาหรับโครงการนี้ ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 74 รายการที่ 11
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ
จานวน

50,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดส่งนักกีฬาให้ร่วมการแข่งขันกีฬารายการ
ต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าชุดแข่งขัน ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จาเป็นสาหรับโครงการนี้ ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 66 รายการที่ 3
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเยาวชนตาบลบ้านดู่

50,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อาเภอเมืองเชียงราย

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารเครื่องดื่ม ฯลฯ และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 87 รายการที่ 3
ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

จานวน
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ค่าวัสดุ

รวม

50,000

บาท

วัสดุกีฬา
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาทุกชนิด เช่น ลูกเปตอง ลูกฟุตบอล ลูกวอ
ลเล่ย์บอล ลูกตระกร้อ และวัสดุอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นสาหรับกอง
การศึกษา
ค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบเงินอุดหนุน
รวม

50,000

บาท

240,000

บาท

รวม

240,000

บาท

จานวน

240,000

บาท

รวม

1,900,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

400,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

400,000

บาท

จานวน

400,000

บาท

รวม

1,500,000

บาท

รวม

1,500,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน
อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง จานวนเงิน 12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจังหวัดเชียงรายเพื่อโครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้าพระธาตุดอยตุง จานวน 12,000 บาท (ตามหนังสือ
อาเภอเมืองเชียงราย ที่ ชร 0023.6/2520 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558)
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 75 รายการที่ 16

12,000

บาท

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
01) อุดหนุนคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย จานวนเงิน 10,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากีฬา
จังหวัดเชียงราย จานวน 10,000 บาท (ตามหนังสือ
ที่ กก.5103.5.02/13191 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558)
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 67 รายการที่ 10
02)อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในตาบลบ้านดู่ จานวน
เงิน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตาบลบ้านดู่ ตาม
โครงการกีฬากลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ฯ จานวน 200,000 บาท และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 65 รายการที่ 1
03)อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในตาบลบ้านดู่ จานวนเงิน 30,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตาบลบ้านดู่ ตาม
โครงการนักเรียนแกนนาโรงเรียน ปลอดบุหรี่ จานวน 30,000
บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 65 รายการที่ 68
เงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินอุดหนุน เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอานวย
การกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลลอยกระทง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินรางวัลการประกวดกิจกรรมต่างๆ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการฯ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าโล่ห์รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการนี้ ฯลฯ
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 73 รายการที่ 8
ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
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เงินอุดหนุนเอกชน
01)อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตาบลบ้านดู่ จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตาบลบ้านดู่ ตามโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ จานวน 100,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 67 รายการที่ 11
02)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านดู่ โครงการการอนุรักษ์
และสืบสานศิลปะการฟ้อนเล็บเชียงราย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 72 รายการที่ 1
03)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล จานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านดู่ ตามโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และรดน้าดาหัวผู้สูงอายุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 72 รายการที่ 3
04)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านดู่ ตามโครงการถนนคน
เล่นน้า ของบ้านโป่งพระบาท หมู่ 6 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 73 รายการที่ 4
05)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านดู่ ตามโครงการแห่ไม้ค้า
สลีหลวงของหมู1
่ หมู่2 หมู่8 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 73 รายการที่ 5
06)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านดู่ ตามโครงการแห่พระ
แสนแซ่ ของวัดบ้านดู่ วัดบ้านปางลาวและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 73 รายการที่ 6
07)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านดู่ ตามโครงการม่วน
ใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง ของบ้านป่าไร่ หมู5
่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 73 รายการที่ 7
08)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล จานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านดู่ ตามโครงการประเพณี
สรงน้ารอยพระพุทธบาท วัดป่าดอยพระบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับโครงการนี้

จานวน

1,278,000

บาท
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ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 74 รายการที่ 9
09)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านดู่ ตามประเพณีเลี้ยงผี
ขุนน้า จานวน 10,000 บาท และสืบชะตาฝายเชียงราย จานวน 10,000
บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 74 รายการที่ 10
10)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านดู่ ตามโครงการจัด
ประเพณีกินวอชนเผ่า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 74 รายการที่ 12
11)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลบ้านดู่ ตามโครงการแห่เทียน
และถวายเทียนจานาพรรษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 79 รายการที่ 11
12)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 10 จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านปางลาว หมู่ 10 ตามโครง
การกิ๋นข้าวแลง แต่งเมือง หมู่ 10 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 74 รายการที่ 13
13)อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 19 จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่ 19 ตามโครงการกิ๋นหอม ต๋อม
ม่วน หมู่ 19 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 75 รายการที่ 15
14)อุดหนุนการคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 ถึง หมู่ 19
จานวน 228,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินใช้จ่ายจัดงานลอยกระทงประจาหมู่บ้าน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ หมู่ 1 ถึง หมู่ 19 หมู่บ้านละ 12,000 บาท
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 75 รายการที่ 14
15) อุดหนุนวัดพระธาตุดอยจอมสัก จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนวัดพระธาตุดอยจอมสัก ตามโครงการประเพณี
สักการะพระธาตุดอยจอมสักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 72 รายการที่ 2
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
จานวน
อุดหนุนกิจกรรมของวัด/คริสตจักร หรือสถานปฏิบัติ
ธรรม จานวน 210,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมของวัด/สานักสงฆ์ หรือสถานที่ปฏิบัติ
ธรรมหรือปฏิบัติธรรมในตาบลบ้านดู่ จานวน 11 แห่ง ๆ ละ 10,000
.- บาท และวัดป่าซาง จานวน 1 แห่ง 30,000 บาท รวมทั้งหมด 12
แห่ง เป็นเงิน 140,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโบสถ์หรือคริสตจักร จานวน 7 แห่งๆ
ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท
ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 79 รายการที่ 10
เงินอุดหนุน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เงินอุดหนุน เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอานวย
การกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด

210,000

บาท
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

2,423,000

บาท

รวม

2,423,000

บาท

รวม

2,423,000

บาท

จานวน

923,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว คสล. รอบสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 สูง 2.00
เมตร ยาว 277.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบล
บ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 110 รายการที่ 26
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น หมู่ที่ 16
จานวน

1,300,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น หมู่ที่ 16 พร้อมห้อง
น้าและสาธารณูปโภค ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 122 รายการที่ 89
ปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 12
จานวน

200,000

บาท

รวม

259,700

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

190,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

90,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

30,000

บาท

20,000

บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
ก่อสร้างรั้ว คสล. รอบสนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 12 รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตาบลบ้านดู่กาหนด
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 142 รายการที่ 2
อาคารต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการคุ้มครอง ดูแล บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคุ้มครอง ดูแล บารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 3456 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2558
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จานวน
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 3456 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2558
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวภูมิ
จานวน
พลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ
บรมราชินีนาถ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 3456 ลงวันที่ 19
มิถุนายน 2558
ค่าใช้สอย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าวัสดุ

รวม

100,000

บาท

วัสดุการเกษตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันศัตรูพืชและ
สัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย จัดหาพันธุ์ปลา พันธุ์สัตว์ปีก สัตว์น้า วัสดุเพาะ
ชา ผ้าใบ ผ้าพลาสติก ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร
ค่าวัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบลงทุน
รวม

100,000

บาท

69,700

บาท

รวม

19,700

บาท

จานวน

16,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สานัก
งาน จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางของ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
จานวน

3,700

บาท

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

5,868,509

บาท

รวม
รวม

5,868,509

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สาหรับพนักงานจ้างทั้งหมด
ของเทศบาลตาบลบ้านดู่
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้า 96 รายการที่ 2
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ (HIV) จานวน 100 คน ๆ ละ 500
บาท /เดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 600,000 บาท
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 76 รายการที่ 4
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

878,000

บาท

600,000

บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์สานักงาน (ขนาดจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดา จานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 3,700 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางของ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ค่าครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ขุดลอกลาเหมือง หมู่ที่ 5
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลาเหมือง หมู่ที่ 5 บ้านป่าไร่ ระยะทาง
ประมาณ 1,000 เมตร
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 132 รายการที่ 15
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

บาท
5,868,509 บาท
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สารองจ่าย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสารองจ่ายใช้ในกรณีมีเหตุจาเป็นและเหมาะสม หรือเพื่อ
ใช้จ่ายในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือซ่อมแซมสิ่งสาธารณ ประโยชน์ของส่วน
รวม การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิด
จาก สาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย น้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัย
แล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย ไฟป่า หรือที่เป็นอานาจของเทศบาลตาบลบ้านดู่
หรือเป็นนโยบายสาคัญของทางราชการหรือจ่ายในงบประมาณหมวดใด
หมวดหนึ่งที่สั่งจ่ายในหน่วยงานใดไม่พอ แก่การใช้จ่ายหรือไม่ได้ตั้งจ่าย
ไว้ แต่มีความจาเป็นที่จะต้องจ่ายเพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการตาม
ภารกิจของเทศบาลตาบลบ้านดู่ หากไม่รีบดาเนินการจะเกิดความเสียหาย
แก่ราชการ และประชาชนได้รับความเดือดร้อน (การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตตามแนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 323
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 2816 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 220 ลงวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554) หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1672 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2558
สารองจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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2,016,224

บาท
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
จานวน
01)ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จานวนเงิน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ของตารวจจราจรที่ได้วางแผนไว้และขอให้ท้องถิ่นสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย
ในการรักษาความสงบเรียบร้อยที่เกี่ยวกับการจราจรและเป็นสิ่งที่
ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น สัญญาณไฟ ทาสี ตีเส้น เป็น
ต้น (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0313.4/ว 3203 ลง
วันที่ 4 ตุลาคม 2539)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 96 รายการที่ 2
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
02) สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จานวนเงิน 103,295 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตาบลบ้าน
ดู่ จานวน 283 ราย จานวนเงิน 103,295 บาท ตามหนังสือ ด่วนที่
สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้าที่ 77 รายการ 11
สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
03) เงินบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 144,550 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบารุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ประจาปีงบประมาณ 2559 โดยคานวณจากยอดรายรับจริงปีที่ล่วง
มาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท
แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดัง
กล่าว ทั้งนี้ต้องไม่เกิน เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน (รับจริงประจาปีงบ
ประมาณ 2557 จานวน 146,808,561.48 บาท หักเงินอุดหนุนทั่ว
ไป จานวน 27,295,418.00 บาท หักเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ จานวน 32,960,531.30 บาท คงเหลือ 86,552,612.18 บาท คูณ
ด้วย 0.00167 เท่ากับ144,542.87 บาท)
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)หน้า 96 รายการที่ 2
เงินบารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
04) สมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับตาบล จานวนเงิน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบในการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคของ
ประชาชนตาบลบ้านดู่
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้าที่ 69 รายการที่ 11
สมทบกองทุนประกันสุขภาพระดับตาบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
05) สมทบกองทุนประกันสังคม จานวนเงิน 6,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของโรงเรียนเทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯบ้าน
ป่าซาง) จานวนเงิน 6,840 บาท
สมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

หน้า : 50/51

654,685

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:29:13

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินสมทบให้คานวณจากประมาณ
การรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีดังกล่าว โดยไม่
ต้องนารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน
มารวมคานวณ เทศบาลให้คานวณในอัตราร้อยละ 2 กรณีคานวณแล้วมี
เศษสตางค์ จะปัดทิ้งหรือปัดขึ้นเป็น 1 บาท ก็ได้ถือว่าได้ส่งเงินสมทบครบ
ถ้วนถูกต้อง (ประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 113,000,000 บาท หักเงิน
ที่มีผู้อุทิศให้ จานวน 20,000 บาท หักเงินอุด
หนุน จานวน 27,000,000 บาท คงเหลือ จานวน 85,980,000
บาท คูณ ร้อยละ 2 เท่ากับ 1,719,600 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.5/ว 33 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้า 96 รายการที่ 2
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

หน้า : 51/51

1,719,600

บาท

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:39:51

หน้า : 1/3

รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตาบลบ้านดู่
อาเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
รายรับจริง
ปี 2556

ประมาณการ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2558

ยอดต่าง (%)

ปี 2559

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

12,229,741.33

13,875,773.11

13,790,177.56

13,713,708.00

-8.85 %

12,500,000.00

182,657.05

175,633.40

201,340.64

200,861.00

-15.36 %

170,000.00

1,608,746.00

2,183,174.00

2,255,493.00

2,225,766.00

-23.62 %

1,700,000.00

14,021,144.38

16,234,580.51

16,247,011.20

16,140,335.00

17,586.10

18,788.90

18,449.40

15,000.00

6.67 %

16,000.00

135,351.25

139,331.00

108,706.00

150,000.00

-33.33 %

100,000.00

1,611,430.00

1,770,167.00

1,866,690.00

1,809,050.00

-6.03 %

1,700,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00 %

10,000.00

30,500.00

47,900.00

83,800.00

30,000.00

66.67 %

50,000.00

15,860.00

26,240.00

31,900.00

15,000.00

66.67 %

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

10,200.00

9,000.00

10,550.00

10,000.00

0.00 %

10,000.00

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

21,300.00

4,940.00

5,298.00

10,000.00

-50.00 %

5,000.00

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก

44,450.00

46,150.00

43,200.00

50,000.00

-20.00 %

40,000.00

306,890.92

439,405.00

786,883.50

785,489.00

-36.35 %

500,000.00

23,455.00

16,100.00

12,380.00

30,000.00

-50.00 %

15,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

10,000.00

0.00 %

10,000.00

10,000.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00 %

0.00

ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีป้าย
รวมหมวดภาษีอากร

14,370,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจาตัวประชาชน

ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าปรับอื่น ๆ
ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
ค่าใบอนุญาตรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:39:51
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รายรับจริง
ปี 2556
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่เกิน 200 ตาราง
เมตร
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

ประมาณการ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2558

ยอดต่าง (%)

ปี 2559

171,800.00

174,200.00

264,300.00

248,660.00

-27.61 %

180,000.00

15,000.00

23,000.00

25,700.00

20,000.00

0.00 %

20,000.00

7,100.00

12,290.00

10,070.00

10,000.00

0.00 %

10,000.00

1,020.00

1,730.00

1,630.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

22,933.50

44,650.00

92,505.76

91,816.00

-45.54 %

50,000.00

2,444,876.77

2,783,891.90

3,372,062.66

3,296,015.00

9,600.00

9,600.00

8,000.00

10,000.00

0.00 %

10,000.00

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่

2,476,574.00

2,631,050.00

2,653,491.00

2,586,173.00

-3.33 %

2,500,000.00

ดอกเบีย

1,409,896.95

1,693,672.52

1,394,845.19

1,394,463.00

-21.12 %

1,100,000.00

646.00

0.00

0.00

0.00

0.00 %

0.00

3,896,716.95

4,334,322.52

4,056,336.19

3,990,636.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

18,772.92

18,032.00

4,860.00

20,000.00

0.00 %

20,000.00

205,000.00

406,000.00

568,500.00

556,608.00

-46.10 %

300,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

ค่าจาหน่ายแบบพิมพ์และคาร้อง

1,164.00

1,168.00

380.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร

2.00

96.00

0.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

207,603.00

101,838.00

160,500.00

150,000.00

0.00 %

150,000.00

432,541.92

527,134.00

734,240.00

729,608.00

0.00

3,740.00

0.00

0.00

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

2,742,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค่าเช่าที่ดิน

ค่าตอบแทนตามกฎหมายกาหนด
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

3,610,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

0.00 %

1,000.00
1,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผู้อุทิศให้
ค่าขายแบบแปลน
ค่าเขียนแบบแปลน

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

473,000.00

หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

100.00 %

1,000.00

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:39:51

หน้า : 3/3

รายรับจริง
ปี 2556
รายได้จากทุนอื่นๆ

ประมาณการ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2558

ยอดต่าง (%)

0.00

2,100.00

2,560.00

1,562.00

0.00

5,840.00

2,560.00

1,562.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ

23,827,288.77

23,832,810.68

24,464,903.72

24,000,000.00

0.00 %

24,000,000.00

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

6,279,530.19

6,783,492.65

6,832,581.05

7,500,000.00

-6.67 %

7,000,000.00

290,311.91

325,855.53

303,408.99

300,000.00

0.00 %

300,000.00

ภาษีสุรา

2,799,598.23

3,097,038.72

3,523,675.56

2,828,672.00

6.06 %

3,000,000.00

ภาษีสรรพสามิต

6,120,644.63

4,212,586.47

6,070,804.89

5,000,000.00

0.00 %

5,000,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

90,536.66

118,475.95

92,306.12

100,000.00

0.00 %

100,000.00

250,397.87

242,796.19

172,805.42

250,000.00

-20.00 %

200,000.00

27,474,946.00

24,256,466.00

28,556,826.00

25,952,000.00

-2.90 %

25,200,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00 %

1,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร

67,133,254.26

62,869,522.19

70,017,311.75

65,932,672.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

23,953,690.00

27,295,418.00

28,157,162.00

28,157,162.00

23,953,690.00

27,295,418.00

28,157,162.00

28,157,162.00

27,000,000.00

รวมทุกหมวด

111,882,224.28

114,050,709.12

122,586,683.80

118,248,990.00

113,000,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน

-35.98 %

ปี 2559
1,000.00
2,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นาบาดาล

64,802,000.00

-4.11 %

27,000,000.00

วันที่พิมพ์ : 19/6/2560 15:40:50

หน้า : 1/2

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตาบลบ้านดู่
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

113,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

14,370,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จานวน

12,500,000 บาท

ภาษีบารุงท้องที่

จานวน

170,000 บาท

ภาษีป้าย

จานวน

1,700,000 บาท

รวม

2,742,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา

จานวน

16,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จานวน

100,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

จานวน

1,700,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล

จานวน

10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

จานวน

50,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

จานวน

10,000 บาท

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

จานวน

5,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก

จานวน

40,000 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา

จานวน

500,000 บาท

ค่าปรับอื่น ๆ

จานวน

15,000 บาท

ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

จานวน

10,000 บาท

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จานวน

180,000 บาท

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

จานวน

1,000 บาท

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

จานวน

50,000 บาท

รวม

3,610,000 บาท

ค่าเช่าที่ดิน

จานวน

10,000 บาท

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่

จานวน

2,500,000 บาท

ดอกเบี้ย

จานวน

1,100,000 บาท

รวม

1,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

รวม

473,000 บาท

เงินที่มีผู้อุทิศให้

จานวน

20,000 บาท

ค่าขายแบบแปลน

จานวน

300,000 บาท

ค่าเขียนแบบแปลน

จานวน

1,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
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ค่าจาหน่ายแบบพิมพ์และคาร้อง

จานวน

1,000 บาท

ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร

จานวน

1,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จานวน

150,000 บาท

รวม

2,000 บาท

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน

จานวน

1,000 บาท

รายได้จากทุนอื่นๆ

จานวน

1,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม

64,802,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ

จานวน

24,000,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ

จานวน

7,000,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จานวน

300,000 บาท

ภาษีสุรา

จานวน

3,000,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต

จานวน

5,000,000 บาท

ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

จานวน

1,000 บาท

ค่าภาคหลวงแร่

จานวน

100,000 บาท

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

จานวน

200,000 บาท

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

จานวน

25,200,000 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้าบาดาล

จานวน

1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทา

รวม

27,000,000 บาท

จานวน

27,000,000 บาท

