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ระเบียบวาระที 1
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

เรืองทีประธานฯ แจ้ งให้ ทีประชุ มทราบ
- ขอบคุณคณะผูบ้ ริ หาร ปลัดเทศบาล ที-ได้อนุมตั ิเงินงบประมาณ ดําเนินโครงการ
ก่อสร้างถนนที-เหลือให้แล้วเสร็ จ
- ตามที-นายชัยพัชร์ ทิพย์โยธิ น ได้ลาออกจากตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี ตาํ บล
บ้านเหล่า เพื-อไปอุปสมบท ทําให้ตาํ แหน่งรองนายกเทศมนตรี วา่ งลงตัCงแต่วนั ที3 กรกฎคม ..5 นายกเทศมนตรี ได้มีการแต่งตัCงผูช้ ่วยผูบ้ ริ หารชุดใหม่
ประกอบด้วย
1. นายอํานวย เหล่ามะโฮง เป็ นรองนายกเทศมนตรี
2. ร้อยตรี เมืองอินทร์ มณี จนั สุ ข เป็ นรองนายกเทศมนตรี
3. นางรวีวรรณ นันต๊ะรัตน์ เป็ นเลขานุการนายกเทศมนตรี

ระเบียบวาระที ;

-&เรืองรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที ; ครั!งที "
ประจําปี พ.ศ. ;<<7 เมือวันที "= พฤษภาคม ;<<7

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

- เรื- องรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ /
สมัยที- ครัCงที- ประจําปี พ.ศ. ..5 เมื-อวันที- 2 พฤษภาคม ..5

นายสาธิ ต แก้วรากมุข
(เลขานุการสภาฯ)

- ขอให้สมาชิกฯ ทุกท่านได้ตรวจดูสาํ เนาบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ทุกหน้า
มีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นควรให้แก้ไขหรื อเพิ-มเติมรายงานการประชุมหรื อไม่

ที-ประชุมสภาเทศบาล

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที- ครัCงทีประจําปี พ.ศ. ..5 เมื-อวันที- 2 พฤษภาคม ..5

ทีประชุ มสภาเทศบาล

- ที-ประชุมสภาเทศบาล มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ
สมัยที-

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

ครัCงที-

ประจําปี พ.ศ. ..5 เมื-อวันที- 2 พฤษภาคม ..9 ดังนีC

-เห็นชอบ

จํานวน 11 เสี ยง

-ไม่เห็นชอบ

จํานวน - เสี ยง

-ไม่ออกเสี ยง

จํานวน - เสี ยง

- สรุ ปที-ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที-

ครัCงที- ประจําปี

พ.ศ. ..5 เมื-อวันที- 2 พฤษภาคม ..5
ระเบียบวาระที

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

เรืองเสนอเพือพิจารณา
." ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ;<?6
วารที " ขั!นรับ หลักการ
- เชิญนายกเทศมนตรี ชีCแจงระเบียบและข้อกฎหมายเกี-ยวกับการพิจารณา
ร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. .17

นายทองคํา ยาปะโลหิ ต
(นายกเทศมนตรี ฯ)

-,- เรี ยนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา และผูเ้ จ้าร่ วมประชุมทุกท่าน
ข้าพเจ้า ขอชีCแจงข้อกฎหมายและระเบียบที-เกี-ยวข้องกับการพิจารณาร่ างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. .17 ดังนีC
ข้อกฎหมาย
. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ-น พ.ศ. .,2
ข้อ ,. ญัตติร่างเทศบัญญัติที-ประชุมสภาท้องถิ-นต้องพิจารณาเป็ นสามวาระ แต่ที-ประชุมสภา
ท้องถิ-น จะอนุมตั ิให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ผูบ้ ริ หารท้องถิ-นหรื อสมาชิกสภาท้องถิ-นจํานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ-งในสามของจํานวนผูท้ ี-อยูใ่ นทีประชุมจะเป็ นผูเ้ สนอก็ได้ เมื-อที-ประชุมสภาท้องถิ-นอนุมตั ิให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว
การพิจารณาวาระที-สองนัCนให้ที-ประชุมสภาท้องถิ-นเป็ นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที-ประชุมเป็ นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญตั ติร่างเทศบัญญัติงบประมาณจะ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที-สอง ให้กาํ หนดระยะเวลา
เสนอคําแปรญัตติไว้ไม่นอ้ ยกว่ายีส- ิ บสี- ชวั- โมงนับแต่สภาท้องถิ-นมีมติรับหลักการแห่งร่ าง
เทศบัญญัติงบประมาณนัCน
ข้อ ,2 ในการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติวาระที-หนึ-ง ให้ที-ประชุมสภาท้องถิ-นปรึ กษาใน
หลักการแห่งร่ างเทศบัญญัติและลงมติวา่ จะรับหลักการแห่ง ร่ างเทศบัญญัตินC นั หรื อไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ-นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที-สมาชิกสภาท้องถิ-นได้อภิปราย
ในเรื- องนัCนพอสมควรแล้ว เพื-อประโยชน์แก่การพิจารณาร่ างเทศบัญญัติวาระที-หนึ-ง สภา
ท้องถิ-นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ-นพิจารณาก่อนรับหลักการ ก็ได้
ข้อ ,5 ญัตติร่างเทศบัญญัติที-สภาท้องถิ-นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ งให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ-นส่ งร่ างเทศบัญญัตินC นั ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียด และที-ประชุมสภาท้องถิ-นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติดว้ ย
ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที-สภาท้องถิ-นกําหนดตามวรรคหนึ-ง ผูบ้ ริ หารท้องถิ-น หรื อ
สมาชิกสภาท้องถิ-นผูใ้ ดเห็นควรจะแก้ไขเพิ-มเติมร่ างเทศบัญญัติก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้า
เป็ นหนังสื อ โดยให้แปรญัตติเป็ นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ใน
กรณี ที-สมาชิกสภาท้องถิ-นเป็ นผูแ้ ปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ-นรับรองเช่นเดียวกับการ
เสนอญัตติ
การเสนอคําแปรญัตติให้ อนุโลมใช้ ตามแบบท้ ายระเบียบนี!
ในการพิจารณาร่ างเทศบัญญัติวาระที-สอง กรณี การพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ผูแ้ ปรญัตติอาจเสนอคําแปรญัตติดว้ ยวาจาได้

-5ข้อ . ในการพิจารณาร่ างเทศบัญญัติวาระที-สอง ให้ปรึ กษาเรี ยงตามลําดับข้อเฉพาะที-มีการ
แปรญัตติหรื อที-คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านัCน เว้นแต่ที-ประชุมสภาท้องถิ-นจะได้ลงมติ
เป็ นอย่างอื-น ถ้าที-ประชุมสภาท้องถิ-นลงมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ หรื อเห็นด้วยกับการแก้ไข
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรื อเสนอญัตติขอเปลี-ยนแปลงมตินC นั อีกถ้าข้อความใน
ข้อใดที-ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรื อบกพร่ องในสาระสําคัญ ที-ประชุมสภาท้องถิ-นจะลงมติ
ให้ส่งปั ญหานัCนไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที-ขดั แย้งหรื อบกพร่ องก็ได้
โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื- องใหม่ขC ึนอีกในกรณี ที-มีมติส่งปั ญหาไปให้คณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาใหม่ดงั กล่าวแล้ว
การพิจารณาเฉพาะข้อนัCน ๆ เป็ นอันระงับไว้ก่อน แต่ถา้ ไม่เป็ นการขัดข้องที-จะพิจารณา
ข้ออื-น ๆ ต่อไป สภาท้องถิ-นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่ างเทศบัญญัติก็ได้
ถ้าข้อขัดแย้งหรื อข้อบกพร่ องตามวรรคสามเกิดขึCนในการพิจารณารวดเดียว ที-ประชุมสภา
ท้องถิ-นจะลงมติให้ดาํ เนินการตามความในวรรคสามก็ได้
เมื-อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยนื- รายงานการพิจารณาข้อที-ได้ระงับไว้นC นั ตามวรรคสามแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ-นส่ งรายงานนัCนให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ-นไม่นอ้ ยกว่ายีส- ิ บสี- ชวั- โมงก่อนวัน
นัดประชุมเว้นแต่กรณี ตอ้ งพิจารณาเป็ นการด่วน
ในการประชุมต่อวาระที-สอง ให้ที-ประชุมสภาท้องถิ-นลงมติเฉพาะข้อที-ได้ระงับไว้เท่านัCน
ข้อ . การพิจารณาร่ างเทศบัญญัติในวาระที-สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที-ประชุมสภา
ท้องถิ-นจะให้ลงมติได้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอนั สมควร
ในการพิจารณาวาระนีC ให้ที-ประชุมสภาท้องถิ-นลงมติวา่ จะให้ตราเป็ นเทศบัญญัติหรื อไม่
;. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยวิธีการงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน พ.ศ.
;<E" แก้ ไขเพิมเติม (ฉบับที ; และฉบับที ) พ.ศ.;<E
หมวด วิธีจัดทํางบประมาณ
ข้อ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น เป็ นแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณ ให้หวั หน้าหน่วยงานจัดทําประมาณการรายรับ และประมาณการ
รายจ่าย และให้หวั หน้าหน่วยงานคลังรวมรายการ การเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงาน
เพื-อใช้ประกอบการคํานวณขอตัCงงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที-งบประมาณ
ข้อ & ให้เจ้าหน้าที-งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณใน
ชัCนต้น แล้วเสนอต่อคณะผูบ้ ริ หารท้องถิ-น

-6เมื-อคณะผูบ้ ริ หารท้องถิ-น ได้พิจารณาอนุมตั ิให้ตC งั งบประมาณยอดใดเป็ นงบประมาณประจําปี
แล้ว ให้เจ้าหน้าที-งบประมาณรวบรวม และจัดทําเป็ นร่ างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะ
ผูบ้ ริ หารท้องถิ-นอีกครัCงหนึ-ง เพื-อคณะผูบ้ ริ หารท้องถิ-นได้นาํ เสนอต่อสภาท้องถิ-น ภายในวันที. สิ งหาคม
. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.;E7? แก้ ไขเพิมเติมถึงฉบับที " พ.ศ. ;<<;
มาตรา ?6 เทศบาลมีอาํ นาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขดั หรื อแย้งต่อบทกฎหมายในกรณี
ดังต่อไปนีC
( ) เพื-อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามหน้าที-ของเทศบาลที-กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัตินC ี
( ) เมื-อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติหรื อให้มีอาํ นาจตราเทศบัญญัติ
ในเทศบัญญัตินC นั จะกําหนดโทษปรับผูล้ ะเมิดเทศบัญญัติไว้ดว้ ยก็ได้ แต่หา้ มมิให้กาํ หนดเกิน
กว่าหนึ-งพันบาท
มาตรา ?" ทวิ ร่ างเทศบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย
( ) นายกเทศมนตรี
( ) สมาชิกสภาเทศบาล หรื อ
(&) ราษฎรผูม้ ีสิทธิ เลือกตัCงในเขตเทศบาลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื-อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ-นในกรณี ที-สมาชิกสภาเทศบาลเป็ นผูเ้ สนอร่ างเทศบัญญัติตอ้ งมีสมาชิกสภาเทศบาลลง
นามรับรองไม่นอ้ ยกว่าสองคนร่ างเทศบัญญัติเกี-ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้
ต่อเมื-อมีคาํ รับรองของนายกเทศมนตรี
มาตรา ?" ตรี ร่ างเทศบัญญัติเกี-ยวกับการเงิน หมายความถึงร่ างเทศพาณิ ชย์ หรื อร่ างเทศ
บัญญัติวา่ ด้วยเรื- องใดเรื- องหนึ-ง ดังนีC (,)การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน การ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน การจ้าง และการพัสดุ ในกรณี เป็ นที-สงสัยว่าร่ างเทศบัญญัติ
ใดเป็ นร่ างเทศบัญญัติเกี-ยวกับการเงินที-จะต้องมีคาํ รับรองของนายกเทศมนตรี ให้ประธานสภา
เทศบาลเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย
มาตรา ?; ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที-สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่ างเทศบัญญัติใดใน
กรณี เทศบาลตําบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่ งร่ างเทศบัญญัติไปยัง
นายอําเภอ เพื-อส่ งไปยังผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณี เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร
ให้ประธานสภาเทศบาลส่ งไปยังผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิจารณา
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่ างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ-งให้เสร็ จและส่ งคืนประธานสภา
เทศบาลภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที-ได้รับร่ างเทศบัญญัตินC นั ถ้าผูว้ า่ ราชการจังหวัดไม่
พิจารณาให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที-กาํ หนด ให้ถือว่าผูว้ า่ ราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับ
ร่ างเทศบัญญัติดงั กล่าว

-7ในกรณี ที-ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่ างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ-ง ให้ส่งนายกเทศมนตรี ลงนามใช้
บังคับเป็ นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถา้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่ างเทศบัญญัตินC นั พร้อมด้วย
เหตุผลคืนไปยังสภาเทศบาล และให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที-ได้รับร่ างเทศ
บัญญัติคืนมา ถ้าสภาเทศบาลมีมติยนื ยันตามร่ างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของ
สมาชิกสภาเทศบาลเท่าที-มีอยู่ ให้ประธานสภาเทศบาลส่ งร่ างเทศบัญญัตินC นั ให้นายกเทศมนตรี ลงนามใช้
บังคับเป็ นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดทราบต่อไป แต่ถา้ สภาเทศบาลไม่ยนื ยันภายในสามสิ บ
วันนับแต่วนั ที-ได้รับร่ างเทศบัญญัติคืนจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรื อยืนยันตามร่ างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนน
เสี ยงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที-มีอยู่ ให้ร่างเทศบัญญัตินC นั เป็ นอันตกไป
บัดนีCถึงเวลาที-คณะผูบ้ ริ หารของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า จะได้เสนอร่ างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ต่อสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่าอีกครัCงหนึ-ง ฉะนัCนในโอกาสนีC
คณะผูบ้ ริ หารเทศบาลตําบลบ้านเหล่า จึงขอชีC แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน
ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. .17 ดังต่อไปนีC
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว- ไป
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ..5 ณ วันที- & กรกฎาคม พ.ศ. ..5 องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ-นมีสถานะการเงิน ดังนีC
. . เงินฝากธนาคาร

จํานวนวน

. . เงินสะสม

จํานวน

, 5, ,&. 5 บาท

จํานวน

,,& , .2,.37 บาท

1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม

,7,7 ., &3.,

บาท

. ., รายการกันเงินไว้แบบก่อหนีCผกู พันและยังไม่ได้เบิกจ่ายเลย จํานวน 7 โครงการ รวม 7บาท
. .. รายการที-ได้กนั เงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีC ผกู พัน

จํานวน 7 โครงการ รวม 7 บาท

เงินกูค้ งค้าง จํานวน 7 บาท
2. การบริ หารงบประมาณ ในปี งบประมาณ ..5 ณ วันที- & กรกฎาคม พ.ศ. ..5
(1) รายรับจริ ง จํานวน

3,7,1,22&...

บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร

จํานวน

57&,7 .27 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาตจํานวน

จํานวน

539,504.20 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

จํานวน

5.,, 2..1 บาท

-3หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิ ชย์

จํานวน

0 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จํานวน

51, ,3.77 บาท

หมวดรายได้จากทุน

จํานวน

0 บาท

หมวดภาษีจดั สรร

จํานวน

15,801,,84.09 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัว- ไป

จํานวน

10,211,197.00 บาท

จํานวน

2,& 3, 12.77 บาท

(2) เงินดุดหนุนทที-รัฐบาลให้โดยระบุวตั ถุประสงค์
(3) รายจ่ายจริ ง จํานวน

., , ,.2&.

บาท

ประกอบด้วย

งบกลาง

จํานวน

1,.15,2 ... บาท

งบบุคลากร

จํานวน

7,33., 2..77 บาท

งบดําเนินการ

จํานวน

,,,&5, ,2.12 บาท

งบลงทุน

จํานวน

2& , 51.77 บาท

งบรายจ่ายอื-น

จํานวน

0

งบเงินอุดหนุ น

จํานวน

1,556,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที-จ่ายจากเงินอุดหนุนที-รัฐบาลให้โดยระบุวตั ิประสงค์ จํานวน

บาท

5,960,333.00 บาท

(5) รายจ่ายจ่ายจากเงินสะสม

จํานวน

0

บาท

(6) รายจ่ายที-จ่ายจากเงินสํารอง

จํานวน

7

บาท

งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการประปา กิจการการประปาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ปี งบประมาณ พ.ศ. ..5 ณ ณ วันที- & กรกฏาคม ..5
รายรับจริ ง

จํานวน

,313,1.1.35 บาท

รายจ่ายจริ ง

จํานวน

,372, 2,.5

กําไรสะสม

จํานวน

เงินสะสม

จํานวน .72, 2.&,

บาท

ทุนสํารองเงินสะสม

จํานวน

7

บาท

กูเ้ งินจากธนาคาร/กสท.อื-น ๆ

จํานวน

7

บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล

จํานวน

7

บาท

7

บาท
บาท

-9เงินฝากธนาคาร

จํานวน 1&1,& 7.&3

บาท

ทรัพย์จาํ นํา

จํานวน

บาท

7

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายรับ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ;<?6
รายรับ
รายได้ จัดเก็บ
รายรับจริ ง
ประมาณการ ปี
ปี ;<<J
;<<7
หมวดภาษีอากร
35,,2,1.2.
5 ,777.77
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
, ,1 .37
&5&,577.77
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
.1 ,755.37
.,7,777.77
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิ ชย์
7.77
7.77
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
5,51..77
,., 77.77
,773,, ,.&.
,557,777.77
รวมรายได้ จัดเก็บ
รายได้ ทีรัฐบาลเก็บแล้ วจัดสรรให้ องค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิน
หมวดภาษีอากร
19,5,.,5&,.1.
3,1 7,777.77
รวมรายได้ที-รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
19,5,.,5&,.1.
3,1 7,777.77
ส่ วนท้องถิ-น
รายได้ ทีรัฐบาลอุดหนุนให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัว- ไป
,173,1,7.77
5,777,777.77
รวมรายได้ที-รัฐบาลอุดหนุ นให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น
,173,1,7.77
5,777,777.77
รวม
E,<?;,777.66 7,?66,666.66

ประมาณการ
ปี ;<?6
5.7,777.77
3 ,277.77
..1,777.77
7.77
1.,&77.77
,,5,,777.77

20, 27,777.77
27, 27,777.77

&,71&,777.77
&,71&,777.77
E<,=;=,666.66

- 7คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ;<?6
รายรับ
รายจ่ ายจริง
ประมาณการ
ปี ;<<J
ปี ;<<7
รายจ่ายจากงบกลาง
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื-น
งบเงินอุดหนุ น
รวมจ่ ายจากงบประมาณ
รวม

, ,,&57..
,3 5,,.,.77
2,73 ,1.7,.&.
6,316,449.00
11,777.77
,& ,&5 ,&3
6,==E, <,.;E
6,==E, <,.;E

ประมาณการ
ปี ;<?6

&,35&,1& .77
,51 ,3 7.77
,,5 ,373.77 .,&2.,127.77
5,3 ,517,.77 7,..,,& 7.77
33 ,177.77 .,2 7,277.77
7,777.77
.,777.77
,735,777.77
,755,.77.77
7,?66,666.666 E<,=;=,666.66
7,?66,666.666 E<,=;=,666.66

รายรับงบประมาณรายจ่ าย-เฉพาะการ
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายรับ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ;<?6
รายรับ
รายจ่ ายจริง
ประมาณการ
ปี ;<<J
ปี ;<<7
รายรับ
ค่าจําหน่ายนํCาจากมาตรวัดนํCา
ค่าจําหน่ายสิ- งของจากคลังวัสดุ
ค่าดอกเบีCยเงินฝากธนาคาร
เงินที-งบประมาณทัว- ไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ
ผลประโยชน์อื-น
รายได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายรับ

55&,..3.77
2 , 5 .77
,,& 1. 2
, & ,777.77
.,357.77
,&71,7.1. 2

377,777.77
17,777.77
,,777.77
,. 7,& 7.77
3,777.77
,77.77
&,&5 ,2 7.77

ประมาณการ
ปี .17
,777,777.77
7,777.77
,,777.77
,&75, 7.77
3,777.77
.,777.77
&,, 1, 7.77

- รายจ่ ายงบประมาณรายจ่ าย-เฉพาะการ
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ;<?6
รายรับ
รายจ่ ายจริง
ประมาณการ
ปี ;<<J
ปี ;<<7
รายจ่ายจากงบกลาง
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
รวมรายจ่ าย

2,751.77
, 37,.23,77
,7&&, ,.&&
1 ,177.77
;, 6 , JJ.

ประมาณการ
ปี ;<?6

&7,777.77
,1&&,&57.77
, 33,&&7.77
., ,777.77
, 7;,=;6.66

&7,777.77
,2 ,,. 7.77
, 17,,77.77
, , 77.77
,E;?,";6.66

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ;<<7
ของเทศบาลตําบลบ้ านเหล่ า
อําเภอเวียงเชี ยงรุ้ ง จังหวัดเชี ยงราย

ด้ าน
ด้ านบริหารทัวไป
แผนงานบริ หารงานทัว- ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุ ข
แผนงานสังคมและสงเคราะห์

รวม
,,2 5,,1 7.77
,.55,.17.77
2, 5&, 57.77
,3 , 17.77
.,777.77

1

- -

ด้ าน

รวม

แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้ านเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิ ชย์
ด้ านการดําเนินงานอืน
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ ายทั!งสิ! น
นายทองคํา ยาปะโลหิ ต
(นายกเทศมนตรี )

2, 1 ,.27.77
& ,777.77
1 5,777.77
,5&,777.77
,51 ,3 7.77
,.,2 2,777.77

- รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. .17 ขอ เชิญเจ้าหน้าที-งบประมาณชีCแจงรายละเอียด

นายสาธิ ต แก้วรากมุข
(เลขานุการฯ)

- เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน
ขอนําเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 ดังนีC
รายงานรายละเอียดประมาณการรับงบประมาณรายจ่ ายทัวไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ;<?6
เทศบาลตําบลบ้ านเหล่ า
อําเภอเวียงเชี ยงรุ้ ง จังหวัดเชี ยงราย
ประมาณการรายรับรวมทั!งสิ! น E<,=;=,666

บาท แยกเป็ น

รายได้ จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรี ยนและที-ดิน
ประมาณการไว้สูงกว่าปี งบประมาณที-ผา่ นมา 7,777 บาท
คาดว่าจะเก็บได้เพิ-มขึCน

รวม 7<6,666 บาท
จํานวน 2 7,777 บาท

- &ภาษีบาํ รุ งท้องที-

จํานวน &7,777 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปี งบประมาณที-ผา่ นมา &7,777 บาท โดยอาศัย
ตามเกณฑ์รายได้ในปี ที-ผา่ นมา
ภาษีป้าย

จํานวน 37,777 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปี งบประมาณที-ผา่ นมา 5,777 บาท คาดว่าจะจัด
เก็บได้เพิ-มขึCน
อาการฆ่าสัตว์

จํานวน 7,777 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปี งบประมาณที-ผา่ นมา 7,777 บาท โดยอาศัย
ตามเกณฑ์รายได้ในปี ที-ผา่ นมา
หมวดค่ าธรรมเนียม ค่ าปรับ และใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์

รวม J;;,=66 บาท
จํานวน &7,777 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปี งบประมาณที-ผา่ นมา &7,777 บาท โดยอาศัย
ตามเกณฑ์รายได้ในปี ที-ผา่ นมา
ค่าธรรมเนียมเกี-ยวกับใบอนุ ญาตการขายสุ รา

จํานวน &,777 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปี งบประมาณที-ผา่ นมา &,777 บาท โดยอาศัย
ตามเกณฑ์รายได้ตามเกณฑ์รายได้ในปี ที-ผา่ นมา
ค่าธรรมเนียมเกี-ยวกับใบอนุญาตการพนัน

จํานวน 77 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปี งบประมาณที-ผา่ นมา 77 บาทโดยอาศัย
ตามเกณฑ์รายได้ในปี ที-ผา่ นมา
ค่าธรรมเนียมเกี-ยวกับการควบคุมอาคาร

จํานวน .,777 บาท

ประมาณการไว้ต-าํ กว่าปี งบประมาณที-ผา่ นมา .,77 7 บาท คาดว่า
จะจัดเก็บได้ลดลง
ค่าธรรมเรี ยมเกี-ยวกับการตัCงสุ สานและฌาปนสถาน

จํานวน .77 บาท

ประมาณการไว้ต-าํ กว่าปี งบประมาณที-ผา่ นมา .77 บาท คาดว่า
จะจัดเก็บได้ลดลง
ค่าธรรมเนียมเกี-ยวกับทะเบียนราษฎร
ประการการไว้เท่าปี งบประมาณที-ผา่ นมา ,777 บาท
โดยอาศัยตามเกณฑ์รายได้ในปี ที-ผา่ นมา

จํานวน ,777 บาท

-14ค่าธรรมเนียมเป็ นผูร้ ับจ้างให้บริ การ

จํานวน & ,,777 บาท

ประมาณการไว้เพราะเทศบาลตําบลบ้านเหล่ามีการบริ การเกี-ยวกับการ
ชําแหละสัตว์
ค่าธรรมเนียมการแพทย์

จํานวน 17,777 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปี งบประมาณที-ผา่ นมา &7,777 บาท
คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ-มขึCน
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิ ชย์
ประมาณการไว้เท่ากันปี งบประมาณที-ผา่ นมา

จํานวน ,777 บาท
,777 บาท

โดยอาศัยตามเกณฑ์รายได้ในปี ที-ผา่ นมา
ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย

จํานวน

.,777 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปี งบประมาณที-ผา่ นมา .,777 บาท
คาดว่าจะจะเก็บได้เพิ-มขึCน
ค่าปรับผูก้ ระทําผิดกฎหมายจราจร

จํานวน .7,777 บาท

ประการการไว้สูงกว่าปี งบประมาณที-ผา่ นมา &7,777 บาท
คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ-มขึCน
ค่าปรับผูก้ ระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ-น

จํานวน 77

บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปี งบประมาณที-ผา่ นมา 77 บาท
โดยอาศัยตามเกณฑ์รายได้ปีที-ผา่ นมา
ค่าปรับผิดสัญญา

จํานวน 27,777 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที-ผา่ นมา &.,377 บาท
คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ-มขึCน
ค่าปรับอื-น ๆ
ประมาณการไว้เท่ากับปี งบประมาณที-ผา่ นมา 1,777 บาท
โดยอาศัยตามเกณฑ์รายได้ในปี ที-ผา่ นมา

จํานวน ,777 บาท

-15ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ- งปฏิกลู หรื อมูลฝอย

จํานวน 5,777 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปี งบประมาณที-ผา่ นมา .,777 บาท
โดยอาศัยตามเกณฑ์รายได้ในปี ที-ผา่ นมา
ค่าใบอนุญาตประกาอบการค้าสําหรับกิจการที-เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ

จํานวน ,7,777 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปี งบประมาณที-ผา่ นมา ,7,777 บาท
โดยอาศัยตามเกณฑ์รายได้ในปี ที-ผา่ นมา
ค่าใบอนุญาตจัดตัCงสถานที-จาํ หน่ายอาหารหรื อสถานที-สะสมอาหารในครัว
หรื อพืCนที-ใด ซึ- งมีพCืนที-เกิน 77 ตารางเมตร

จํานวน 7,777 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปี งบประมาณที-ผา่ นมา 7,777 บาท
โดยอาศัยตามเกณฑ์รายได้ในปี ที-ผา่ นมา
ค่าใบอนุญาตให้ตC งั ตลาดเอกชน

จํานวน

.77 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปี งบประมาณที-ผา่ นมา .77 บาท
โดยอาศัยตามเกณฑ์รายได้ในปี ที-ผา่ นมา
ค่าใบอนุญาตเกี-ยวกับการควบคุมอาคาร

จํานวน .77

บาท

ประมาณการไว้ต-าํ กว่าปี งบประมาณที-ผา่ นมา .77 บาท
โดยอาศัยตามเกณฑ์รายได้ในปี ที-ผา่ นมา คาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
ค่าใบอนุญาตเกี-ยวกับการโฆษณาใช้เครื- องขยายเสี ยง

จํานวน ,777 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปี งบประมาณที-ผา่ นมา ,7,777 บาท
โดยอาศัยตามเกณฑ์รายได้ในปี ที-ผา่ นมา
ค่าใบอนุญาตอื-น
ประมาณการไว้เท่ากับปี งบประมาณที-ผา่ นมา .,777 บาท
โดยอาศัยตามเกณฑ์รายได้ในปี ที-ผา่ นมา

จํานวน .,777 บาท

- 1รายได้ จากทรัพย์ สิน

รวม

ค่าเช่าหรื อบริ การสถานที-

<<?,666 บาท

จํานวน .1,777 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปี งบประมาณที-ผา่ นมา 1,777 บาท
คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ-มขึCน
ดอกเบีCย

จํานวน ,77,777 บาท

ดอกเบีCย
. ดอกเบีCยเงินฝากธนาคารออมสิ น

ตัCงไว้ 160,000 บาท

- สาขาเวียงเชียงรุ ้ง เลขที- 137,7-

17,000 บาท

- สาขาเวียงเชียงรุ ้ง เลขที- 7 ,&.-2

100,000 บาท

. ดอกเบีCยเงินฝาก ธ.ก.ส.
- สาขาเวียงเชียงรุ ้ง เลขที- 2 3151
3. ดอกเบีCยเงินฝากธนาคารกรุ งไทย
- สาขาห้าแยกฯ เลขที- 14828-2
,. ดอกเบีCยเงินฝากกองทุนต่าง ๆ
- กองทุน กสท.

ตัCงไว้

7,777 บาท
7,777 บาท

ตัCงไว้ 27,000 บาท
170,000 บาท
ตัCงไว้ 17,777 บาท
17,777 บาท

ประมาณการไว้โดยคํานวณจากยอดเงินฝาก
หมวดรายได้ เบ็คเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน

รวม "?<, 66 บาท
จํานวน 1 ,000 บาท

ประมาณการตํ-ากว่าปี งบประมาณที-ผา่ นมา &3,000 บาท คาดว่าจะจัดเก็บได้ลง
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง

จํานวน &,200 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปี งบประมาณที-ผา่ นมา 77 บาท คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ-มขึCน
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร

จํานวน

77 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปี งบประมาณที-ผา่ นมา 100 บาท โดยอาศัยตามเกณฑ์รายได้ในปี ที-ผา่ นมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื-น ๆ

จํานวน 77,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปี งบประมาณที-ผา่ นมา .3,777 บาท คาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ-มขึCน

-17รายได้ ทีรัฐบาลเก็บแล้ วจัดสรรให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื-อน

รวม ;6,170,000 บาท
จํานวน 177,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปี งบประมาณที-ผา่ นมา &7,777 บาท
คาดว่ามีการจัดสรรค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื-อน เพิ-มขึCน
ภาษีมูลค่าเพิ-มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ

จํานวน 14,350,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปี งบประมาณที-ผา่ นมา 1,150,000 บาท
คาดว่าจะมีการจัดสรรค่าภาษีมูลค่าเพิ-มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ เพิ-มขึCน
ภาษีมูลค่าเพิ-มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ

จํานวน 1,710,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปี งบประมาณที-ผา่ นมา 7,777 บาท
คาดว่ามีการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ-มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ เพิ-มขึCน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปี งบประมาณที-ผา่ นมา 00,000 บาท
โดยอาศัยตามเกณฑ์การจัดสรรในปี ที-ผา่ นมา
ภาษีสุรา

จํานวน 577,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปี งบประมาณที-ผา่ นมา .7,777 บาท
คาดว่าจะมีการจัดสรรภาษีสุรา เพิ-มขึCน
ภาษีสรรพสามิต

จํานวน ,600,777 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปี งบประมาณที-ผา่ นมา ,677,777 บาท
โดยอาศัยตามเกณฑ์การจัดสรรในปี ที-ผา่ นมา
ค่าภาคหลวงแร่

จํานวน 30,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปี งบประมาณที-ผา่ นมา &7,777 บาท
โดยอาศัยตามเกณฑ์การจัดสรรในปี ที-ผา่ นมา
ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
ประมาณการไว้เท่ากับปี งบประมาณที-ผา่ นมา 17,777 บาท
โดยอาศัยตามเกณฑ์การจัดสรรในปี ที-ผา่ นมา

จํานวน 60,000 บาท

-18ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที-ดิน

จํานวน 3 7,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปี งบประมาณที-ผา่ นมา 20,000 บาท
การจัดสรรค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ ทธิ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที-ดิน เพิ-มขึCน
รายได้ ทีรัฐบาลอุดหนุนให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน
หมวดเงินอุดหนุนงบประมาณ

รวม 23,6? ,000 บาท

เงินอุดหนุ นทัว- ไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที-และภารกิจถ่ายโอน จํานวน &,063,000 บาท
เลือกทํา
เงินอุดหนุ นทัว- ไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที-และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา ตัCงไว้ &,71&,777.- บาท

- 5รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ ายงบประมาณรายจ่ ายทัวไป
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ;<?6
เทศบาลตําบลบ้ านเหล่ า
อําเภอเวียงเชี ยงรุ้ ง จังหวัดเชี ยงราย
ประมาณการรายจ่ ายรวมทั!งสิ!น 45,727,000 บาท จ่ ายจากรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัวไป
แยกเป็ น
แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป

รวม

12,6 ;,;<6 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,943,650 บาท

เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)

รวม

2,624,640 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก

จํานวน 695,520

เพื-อจ่ายเป็ นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
จํานวน 2 คน รวมเป็ น 3 คน
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

บาท

-20-

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก

จํานวน 120,000

บาท

จํานวน 120,000

บาท

จํานวน 198,720

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน รวมเป็ น 3 คน
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื-อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี
และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน รวมเป็ น 3 คน
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที-ปรึ กษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริ หารส่ วน
ตําบล
เพื-อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน
และที-ปรึ กษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน รวมเป็ น 2 คน
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้

-21(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื-อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า รวมจํานวน 12 คน
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)

รวม

เงินเดือนพนักงาน

จํานวน 3,426,660 บาท

เพื-อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 10 อัตรา
พร้อมค่าปรับปรุ งเงินเดือน
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

4,319,010 บาท

- เงินเพิ-มต่าง ๆ ของพนักงาน

จํานวน 84,000

บาท

จํานวน 186,000

บาท

จํานวน 564,470

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นเงินเพิ-มค่าตอบแทนนอกเหนื อจากเงินเดือนให้กบั
ตําแหน่งปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
เงินประจําตําแหน่ง
เพื-อจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
รองปลัดเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
หัวหน้าฝ่ ายอํานวยการ 1 อัตรา รวม 4 อัตรา
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจ้างหรื อเงินที-จ่ายเพิ-มให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
พนักงานจ้างทัว- ไป จํานวน 1 อัตรา รวม 5 อัตรา
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้

-23(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
เงินเพิ-มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จํานวน 57,880

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว- คราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 4 อัตรา พนักงานจ้างทัว- ไป จํานวน 1 อัตรา รวม 5 อัตรา
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
งบดําเนินงาน

รวม

3,294,000 บาท

ค่ าตอบแทน

รวม

1,058,000 บาท

ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น

จํานวน 670,000

ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ-น ตัCงไว้ 670,000.-บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตัCงไว้ 10,000.-บาท
เพื-อจ่ายเป็ นค่าตอบแทน คณะกรรมการ
ดําเนินการเกี-ยวกับการบริ หารงานบุคคล
เช่นคณะกรรมการประเมินผลงาน
สําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานที-มีประสบการณ์(เลื-อนไหล)

บาท

-24กรรมการผูอ้ ่าน ตรวจและประเมินผลงาน ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 8)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที-ดาํ เนินการสอบ ตัCงไว้ 10,000.-บาท
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 8)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการ อันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ-น เงินรางวัลหรื อโบนัสประจําปี ให้แก่พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ตัCงไว้ 600,000.-บาท
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 8)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที-ในการเลือกตัCงผูบ้ ริ หารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
บ้านเหล่า ตัCงไว้ 50,000.-บาท

-.
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 129 ลําดับที- 1)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าเบีCยประชุม

จํานวน 5,000

บาท

จํานวน 20,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าเบีCยประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
คณะกรรมการต่างๆ ที-สภาเทศบาลแต่งตัCง ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 9)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
เพื-อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562หน้า136 ลําดับที- 10)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-26ค่าเช่าบ้าน

จํานวน 306,000

บาท

จํานวน 57,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านและเช่าซืC อ พนักงานเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 11)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื-อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและผูบ้ ริ หารเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 12)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่ าใช้ สอย

รวม

รายจ่ายเพื-อให้ได้มาซึ- งบริ การ

จํานวน 316,000

ค่าจ้างเหมาบริ การ ตัCงไว้ 90,000.-บาท
เพื-อเป็ นค่าจ้างเหมาแรงงานทําความสะอาด
อาคารสํานักงานและปรับปรุ งตกแต่งสวนหย่อม ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้

1,586,000 บาท
บาท
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(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 137 ลําดับที- 13)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าจ้างเหมาบริ การ ตัCงไว้ 84,000.-บาท
เพื-อเป็ นค่าจ้างเหมาแรงงานดูแลศูนย์อินเตอร์ เน็ตชุมชน
(เทศบาลตําบลบ้านเหล่า) ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 137 ลําดับที- 13)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าจ้างเหมาบริ การถ่ายเอกสาร ตัCงไว้ 72,000.-บาท
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริ การถ่ายเอกสาร วารสาร
สิ- งพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 137 ลําดับที- 13)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
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ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ตัCงไว้ 50,000.-บาท
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวสารหรื อ
สิ- งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 137 ลําดับที- 14)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 137 ลําดับที- 16)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตัCงไว้ 7,7777 บาท
เพื-อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมศาลปกครองฯลฯตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี .17- .1 หน้า && ลําดับที- 5
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการด่วนที-สุด ที- มท 7373. /ว,72 ลงวันที- . กรกฎาคม ..5
เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. .17
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น

- 5รายจ่ายเกี-ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่าเลีCยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรื อคณะบุคคล ตัCงไว้ .7,777 บาท
เพื-อจ่ายเป็ นค่าเลีCยงรับรองบุคคลหรื อคณะบุคคล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 132 ลําดับที- 16)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าเลีCยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ-น และประชุมคณะกรรมการ
อื-นๆ ตัCงไว้ 50,000.-บาท
เพื-อเป็ นค่าใช้จ่ายในการเลีCยงรับรอง
สมาชิกสภาเทศบาลและประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ
ของเทศบาล ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 137 ลําดับที- 17)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

จํานวน 100,777

บาท

-30รายจ่ายเกี-ยวเนื- องกับการปฏิบตั ิราชการที-ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื-นๆ
ค่าใช้จ่ายเนื-องในวันเทศบาล

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเนื- องในวันเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 132 ลําดับที- 16)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตเทศบาล
เพื-อเป็ นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 122 ลําดับที- 3)
ยุทธศาสตร์ ที- 5 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ ง สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพืCนฐานอื-นๆ ที-จาํ เป็ นในเขต
องค์กรปกครองท้องถิ-น เพื-อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าใช้จ่ายในการจัดตัCงชุมชน
เพื-อเป็ นค่าใช้จ่ายในในการจัดตัCงชุมชน
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป

-31(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 122 ลําดับที- 3)
ยุทธศาสตร์ ที- 5 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ ง สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพืCนฐานอื-นๆ ที-จาํ เป็ นในเขต
องค์กรปกครองท้องถิ-น เพื-อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โครงการฝึ กอบรมของสถาบัน

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

300,000

บาท

พัฒนาบุคลากรท้องถิ-น กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ-น
เพื-อจ่ายค่าเบีCยเลีCยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที-พกั ค่าลงทะเบียนและ
ค่าใช้จ่ายอื-น ฯลฯ ในการเดินทางอบรมสัมมนาของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ผูบ้ ริ หารและสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 137 ลําดับที- 18)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
เพื-อจ่ายเป็ นค่าเบีCยเลีCยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที-พกั
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื-น ฯลฯ ในการเดินทาง

-32ไปราชการ หรื อไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างเทศบาล ผูบ้ ริ หารและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 137 ลําดับที- 19)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการจัดการเลือกตัCงผูบ้ ริ หารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
บ้านเหล่า
เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตัCงผูบ้ ริ หารและ
สมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์
ค่าอาหารและเครื- องดื-ม ค่าพิมพ์เอกสาร ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 129 ลําดับที- 1)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

จํานวน

100,000

บาท

-33โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

50,000

บาท

เพื-อเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 129 ลําดับที- 4)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เพื-อเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 130 ลําดับที- 6)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการเทศบาลเคลื-อนที-เพื-อเพิ-มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานที-มี
ประสิ ทธิ ภาพ
เพื-อเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการเทศบาลเคลื-อนที-เพื-อเพิ-มประสิ ทธิ ภาพ
การบริ หารงานที-มีประสิ ทธิ ภาพ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้

-34(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 129 ลําดับที- 3)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์สาํ นักงานเทศบาลและในเขตเทศบาลตําบล จํานวน

40,000

บาท

180,000

บาท

บ้านเหล่า
เพื-อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานปรับปรุ งภูมิทศั น์ต่าง ๆ
ในหมู่บา้ นในเขตเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 57 ลําดับที- 13)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้
ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงานเพื-อเพิ-ม
ประสิ ทธิ ภาพการบริ การประชาชนและลดขัCนตอนการปฎิบตั ิงาน
เพื-อจ่ายเป็ นค่าที-พกั ค่าอาหาร ค่าเครื- องดื-ม ค่าพาหนะ
ค่าตอบแทน ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้

จํานวน

-35(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 134 ลําดับที- 2)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการฝึ กอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม จริ ยธรรม

จํานวน

20,000

บาท

200,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าที-พกั ค่าอาหาร ค่าเครื- องดื-ม ค่าพาหนะ
ค่าตอบแทน ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 134 ลําดับที- 2)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการฝึ กอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาและ จํานวน
ผูน้ าํ ชุมชน
เพื-อจ่ายเป็ นค่าที-พกั ค่าอาหาร ค่าเครื- องดื-ม ค่าพาหนะ
ค่าตอบแทน ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 134 ลําดับที- 3)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร

-36(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน

จํานวน

20,000

บาท

โครงการอบรมให้ความรู ้เกี-ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้กบั กลุ่มเยาวชนและ จํานวน

10,000

บาท

เพื-อเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 130 ลําดับที- 5)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

ประชาชน
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าเครื- องดื-ม
ค่าพาหนะ ค่าเอกสาร ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 152 ลําดับที- 6)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-37ค่าบํารุ งรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

จํานวน

70,000

บาท

ค่ าวัสดุ

รวม

390,000

บาท

วัสดุสาํ นักงาน

จํานวน

100,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าบํารุ งรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์
เครื- องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถยนต์ดบั เพลิง ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 138 ลําดับที- 6)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

เพื-อจ่ายเป็ นค่าซืC อสิ- งของเครื- องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ ม
ปากกา ดินสอ นํCาดื-ม ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 139 ลําดับที- 8)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื-อจ่ายเป็ นค่าสิ- งของเครื- องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด
สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 139 ลําดับที- 8)

-38ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
วัสดุก่อสร้าง

จํานวน

30,000

บาท

จํานวน

20,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อวัสดุอุปกรณ์ ในการป้ องกันและแก้ปัญหาภัย
แล้ง อุทกภัยและภัยพิบตั ิทางธรรมชาติต่าง ๆ เช่น หิ นคลุก หิ น
ดินทราย ปูน กระสอบทราย ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 139 ลําดับที- 8)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
เพื-อจ่ายเป็ นค่าแบตเตอรี- ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน
หม้อนํCา ฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตัดหญ้า ฯลฯ
ของเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 139 ลําดับที- 8)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-39-

วัสดุเชืCอเพลิงและหล่อลื-น

จํานวน

120,000

บาท

จํานวน

20,777

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่านํCามันดีเซล นํCามันเบนซิ น นํCามันเครื- อง
และหล่อลื-น ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 139 ลําดับที- 8)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

วัสดุการเกษตร
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปุ๋ ย ยาฆ่า
แมลง ฯลฯ ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–
2562 หน้า 139 ลําดับที- 8) ยุทธศาสตร์ ที- 6
การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร(หนังสื อสั-ง
การ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-,7-

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ที-ใช้ในการโฆษณาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจการงานเทศบาล ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 139 ลําดับที- 8)

จํานวน 20,000

บาท

จํานวน 50,000

บาท

ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์
โปรแกรม หมึกพิมพ์ สายเคเบิล เครื- องกระจายสัญญาณ
และวัสดุอุปกรณ์ระบบเน็ตเวิร์ค ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 139 ลําดับที- 8)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-41ค่ าสาธารณูปโภค

รวม

260,000

บาท

ค่าไฟฟ้ า

จํานวน 150,000

บาท

จํานวน 65,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าสําหรับสํานักงานเทศบาล
และกิจการที-เทศบาลรับผิดชอบ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 138 ลําดับที- 2)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

ค่าบริ การโทรศัพท์
เพื-อจ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายอื-นที-เกิดขึCนเกี-ยวกับการ
ใช้บริ การ เช่น ค่าเช่าเครื- อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าเช่าใช้คู่สาย
สําหรับอินเตอร์ เน็ต ความเร็ วสู ง ค่าบํารุ งรักษาสาย ค่าใช้บริ การ
ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครื อข่าย ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 138 ลําดับที- 2)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-42ค่าบริ การไปรษณี ย ์

จํานวน 45,000

บาท

รวม

1,779,600

บาท

รวม

1,329,600

บาท

3,200

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าไปรษณี ย ์ ค่าธนาณัติ
ค่าซืC อดวงตราไปรษณี ย ์ ค่าเช่าตูไ้ ปรษณี ย ์ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 138 ลําดับที- 2)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

งบลงทุน
ค่ าครุ ภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน
เก้าอีCทาํ งาน จํานวน 2 ตัว
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเก้าอีCทาํ งาน จํานวน 2 ตัว
ราคาตามท้องตลาดทัว- ไป เนื- องจากมีความจําเป็ น
ใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 139 ลําดับที- 9)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

จํานวน

-,&เก้าอีCทาํ งาน ผูบ้ ริ หาร จํานวน 2 ตัว

จํานวน 5,000

บาท

จํานวน 42,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเก้าอีCทาํ งาน จํานวน 2 ตัว
ราคาตามท้องตลาดทัว- ไป เนื- องจากมีความจําเป็ น
ใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 139 ลําดับที- 9)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
เครื- องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไม่ต-าํ ว่า 18,000 บีทียู จํานวน 2 เครื- อง
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเครื- องปรับอากาศชนิ ดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต-าํ กว่า 18,000 บีทียู
ราคามาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์ เนื- องจากมีความจําเป็ น
ใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 139 ลําดับที- 9)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-,,ตูเ้ หล็กกระจกบานเลื-อน จํานวน 1 หลัง

จํานวน 5,000

บาท

จํานวน 11,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อตูเ้ หล็กบานเลื-อน จํานวน 1 หลัง
ราคาตามท้องตลาดทัว- ไป เนื- องจากมีความจําเป็ น
ใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 139 ลําดับที- 9)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 3 หลัง
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 3 หลัง
ราคาตามท้องตลาดทัว- ไป เนื- องจากมีความจําเป็ น
ใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 139 ลําดับที- 9)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-45ครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ ง
รถโดยสารขนาด 12 ที-นงั- (รถตู)้

จํานวน 1,214,000

บาท

จํานวน 9,500

บาท

เครื- องดีเซล ปริ มาณกระบอกสู บไม่ต-าํ กว่า 2,400 ซี ซี.
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที-นง-ั
ปริ มาตรกระบอกสู บ ไม่ต-าํ กว่า 2,400 ซี ซี. จํานวน 1 คัน
มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพCืน และกรุ ผนังโดยรอบ แยกที-นงัเป็ นรถโดยสารหลังคาสู ง มีพนักพิงสามารถปรับเอน
นอนได้หลายระดับ เป็ นราคารวมเครื- องปรับอากาศ
ฟิ ล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม
ราคามาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์ เนื- องจากมีความจําเป็ น
ใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 142 ลําดับที- 15)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ครุ ภณั ฑ์งานบ้านงานครัว
เครื- องตัดหญ้าแบบสะพาย (แบบข้อแข็ง) จํานวน 1 เครื- อง
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเครื- องตัดหญ้าแบบสะพาย
แบบข้อแข็ง เครื- องยนต์ไม่นอ้ ยกว่า 1.5 แรงม้า
ปริ มาตรกระบอกสู บไม่นอ้ ยกว่า 30 ซี ซี. พร้อมใบมีด
ราคามาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์ เนื- องจากมีความจําเป็ น
ใช้ในงานราชการเทศบาล

-46ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562หน้า141 ลําดับที- 1)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครื- องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุก๊ สําหรับสํานักงาน จํานวน 2 เครื- อง

จํานวน 32,000

บาท

จํานวน 7,900

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเครื- องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุก๊
สําหรับสํานักงาน จํานวน 2 เครื- อง
เนื-องจากมีความจําเป็ นใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 140 ลําดับที- 10)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืCนฐานครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื- อสาร ประจําปี 2559)
เครื- องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ขนิ ด LED (ชนิดขาวดํา 30 หน้า/นาที)
จํานวน 1 เครื- อง
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเครื- องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED
ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื- อง
เนื-องจากมีความจําเป็ นใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 140 ลําดับที- 10)

-47ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืCนฐานครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื- อสาร ประจําปี 2559)
ค่ าทีดินและสิ งก่ อสร้ าง

รวม

450,000

บาท

จํานวน 100,000

บาท

จํานวน 350,000

บาท

ค่าก่อสร้างสิ- งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุ งและซ่อมแซมอาคารป้ องกัน เทศบาลตําบลบ้านเหล่า
(โดยการทาสี ซ่อมหลังคา ฝ้ าเพดาน ฯลฯ)
พร้อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้ าย
งบประมาณ 100,000.-บาท (หนึ-งแสนบาทถ้วน)
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 118 ลําดับที- 141)
ยุทธศาสตร์ ที- 5 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ ง สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพืCนฐานอื-นๆ ที-จาํ เป็ นในเขต
องค์กรปกครองท้องถิ-น เพื-อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการปรับปรุ งอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 7.50 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
พร้อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้ าย
งบประมาณ 250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื-นบาทถ้วน)
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป

-48(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 118 ลําดับที- 140)
ยุทธศาสตร์ ที- 5 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ ง สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพืCนฐานอื-นๆ ที-จาํ เป็ นในเขต
องค์กรปกครองท้องถิ-น เพื-อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
งบรายจ่ ายอืน

รวม

15,000

บาท

รายจ่ ายอืน

รวม

15,000

บาท

รายจ่ายอื-น

จํานวน 15,000

บาท

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
เพื-อเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริ การ เช่นค่าจ้างที-ปรึ กษาเพื-อศึกษา วิจยั
ประเมินผล หรื อพัฒนาระบบต่าง ๆ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 132 ลําดับที- 17)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-49-

งานบริหารงานคลัง

รวม

2,697,360

บาท

รวม

2,002,260

บาท

เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)

รวม

2,002,260

บาท

เงินเดือนพนักงาน

จํานวน 1,482,000

บาท

จํานวน 42,000

บาท

งบบุคลากร

เพื-อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 5 อัตรา
พร้อมค่าปรับปรุ งเงินเดือน
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
เงินประจําตําแหน่ง
เพื-อจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-50ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน 441,420

บาท

จํานวน 36,840

บาท

รวม

617,000

บาท

ค่ าตอบแทน

รวม

82,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

จํานวน 30,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าจ้างหรื อเงินที-จ่ายเพิ-มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 3 อัตรา
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
เงินเพิ-มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื-อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว- คราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 3 อัตรา
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
งบดําเนินงาน

เพื-อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้

-51(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 10)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าเช่าบ้าน

จํานวน 36,000

บาท

จํานวน 16,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นเงินค่าเช่าบ้านและเช่าซืC อ พนักงานเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 11)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื-อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 12)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-52ค่ าใช้ สอย

รวม

205,000

บาท

รายจ่ายเกี-ยวเนื- องกับการปฏิบตั ิราชการที-ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื-นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 50,000

บาท

จํานวน 5,000

บาท

สําหรับเป็ นค่าเบีCยเลีCยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที-พกั
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื-น ฯลฯ ในการเดินทาง
ไปราชการ หรื อไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 137 ลําดับที- 19)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการจัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์การเสี ยภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์ วารสาร ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 132 ลําดับที- 14)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-53โครงการจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสี ยภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของ จํานวน 10,000

บาท

เทศบาลตําบลบ้านเหล่า
เพื-อเป็ นค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ วารสาร ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 131 ลําดับที- 13)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการปรับปรุ งแผนที-ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จํานวน 100,000

บาท

เพื-อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานโครงการปรับปรุ งแผนที-ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 131 ลําดับที- 12)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการอบรมให้ความรู ้คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา ประกวดราคา ตรวจ จํานวน 20,000
รับงานจ้าง ผูป้ ระกอบการและประชาชนทัว- ไป
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าเครื- องดื-มและค่าพิมพ์เอกสาร ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้

บาท

-54(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 135 ลําดับที- 5)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าบํารุ งรักษาและซ่อมแซม

จํานวน 20,000

บาท

ค่ าวัสดุ

รวม

310,000

บาท

วัสดุสาํ นักงาน

จํานวน 260,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าบํารุ งรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์
เครื- องพิมพ์ดีด รถจักรยานยนต์ โต๊ะทํางาน ตูเ้ ก็บเอกสาร ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 138 ลําดับที- 6)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อวัสดุสาํ นักงาน เช่น แบบพิมพ์ ใบเสร็ จรับเงิน
กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 142 ลําดับที- 16)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-55วัสดุเชืCอเพลิงและหล่อลื-น

จํานวน 10,000

บาท

จํานวน 10,000

บาท

จํานวน 30,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อวัสดุเชืC อเพลิงและหล่อลื-น
เช่น นํCามันเบนซิ น นํCามันดีเซล นํCามันหล่อลื-น ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 142 ลําดับที- 16)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ฟิ ล์ม ป้ ายโฆษณา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 142 ลําดับที- 16)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม
หมึกพิมพ์ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป

-56(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 142 ลําดับที- 16)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่ าสาธารณูปโภค

รวม

20,000

บาท

ค่าบริ การโทรศัพท์

จํานวน 20,000

บาท

รวม

43,100

บาท

รวม

43,100

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายอื-นที-เกิดขึCนเกี-ยวกับ
การใช้บริ การ เช่น ค่าเช่าเครื- อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์
ค่าเช่าใช้คู่สายสําหรับอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง ค่าบํารุ งรักษาสาย
ค่าใช้บริ การ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 138 ลําดับที- 2)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
งบลงทุน
ค่ าครุ ภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน

-57เก้าอีCทาํ งาน จํานวน 2 ตัว

จํานวน 3,200

เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเก้าอีCทาํ งาน จํานวน 2 ตัว
ราคาตามท้องตลาดทัว- ไป เนื- องจากมีความจําเป็ นใช้ในงาน
ราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 142 ลําดับที- 17)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครื- องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 เครื- อง
เครื- องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิCว) จํานวน 2 เครื- อง
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเครื- องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิCว)จํานวน 2 เครื- อง
เครื- องละ 16,000.-บาท รวมเงิน 32,000.-บาท
เนื-องจากมีความจําเป็ นใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 142 ลําดับที- 18)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืCนฐานครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื- อสาร ประจําปี 2559)

จํานวน

32,000 บาท

บาท

-

-58เครื- องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED (ชนิดขาวดํา 30 หน้าต่อนาที)

จํานวน 7,900

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

35,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

35,000

บาท

เงินอุดหนุ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น

จํานวน 35,000

บาท

จํานวน 1 เครื- อง
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเครื- องพิมพ์ชิดเลเซอร์ /ชนิ ด LED
ขาวดํา (30 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื- อง
เนื-องจากมีความจําเป็ นใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 142 ลําดับที- 18)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืCนฐานครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื- อสาร ประจําปี 2559)

อุดหนุ นองค์การบริ หารส่ วนตําบลป่ าซาง
โครงการสร้างเสริ มประสิ ทธิ ภาพสถานที-กลางสําหรับเป็ น
ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซืC อจัดจ้างของหน่วยบริ หารราชการ
ส่ วนท้องถิ-น
เพื-อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานโครงการสร้างเสริ ม
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารสถานที-กลางสําหรับเป็ นศูนย์รวม
ข่าวการจัดซืC อจัดจ้างของหน่วยบริ หารราชการส่ วนท้องถิ-น
อําเภอเวียงเชียรุ ้ง

-.5ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 151 ลําดับที- 3)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ-น)
แผนงานการรั กษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

1,299,560

บาท

รวม

1,159,560

บาท

เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)

รวม

1,159,560

บาท

เงินเดือนพนักงาน

จํานวน 203,040

งบบุคลากร

เพื-อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
พร้อมค่าปรับปรุ งเงินเดือน
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ-น)

บาท

-60ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน 883,210

บาท

จํานวน 73,310

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าจ้างหรื อเงินที-จ่ายเพิ-มให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 6 อัตรา
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ-น)
เงินเพิ-มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื-อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว- คราว ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 6 อัตรา
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ-น)

-61งบดําเนินงาน

รวม

140,000

บาท

ค่ าใช้ สอย

รวม

70,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000

บาท

รายจ่ายเกี-ยวเนื- องกับการปฏิบตั ิราชการที-ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื-นๆ

เพื-อจ่ายเป็ นค่าลงทะเบียน ค่าเบีCยเลีCยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที-พกั
และค่าใช้จ่ายอื-น ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ หรื อไป
อบรมสัมมนา
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 137 ลําดับที- 19)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ-น)
ค่าบํารุ งรักษาและซ่อมแซม
เพื-อจ่ายเป็ นค่าบํารุ งและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์
รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถยนต์ดบั เพลิง ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 138 ลําดับที- 6)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร

จํานวน 40,000

บาท

-62(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ-น)
ค่ าวัสดุ

รวม

70,000

บาท

วัสดุสาํ นักงาน

จํานวน 20,000

บาท

จํานวน 50,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าซืC อสิ- งของเครื- องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ
แฟ้ ม ปากกา ดินสอ นํCาดื-ม ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 139 ลําดับที- 8)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ-น)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
เพื-อจ่ายเป็ นค่าแบตเตอรี- ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน
หม้อนํCา ฯลฯ สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถตัด
หญ้า ฯลฯ ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 139 ลําดับที- 8)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ-น)

-1&งานป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

300,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

295,000

บาท

ค่ าใช้ สอย

รวม

145,000

บาท

รายจ่ายเพื-อให้ได้มาซึ- งบริ การ

จํานวน 60,000

บาท

โครงการฝึ กอบรมการเฝ้ าระวังป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัย จํานวน 10,000

บาท

โครงการการให้บริ การแพทย์ฉุกเฉิ น
เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการการให้บริ การแพทย์ฉุกเฉิ น
(ค่าชดเชยปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น)
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 48 ลําดับที- 8)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้
ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ-น)
รายจ่ายเกี-ยวเนื- องกับการปฏิบตั ิราชการที-ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื-นๆ

พิบตั ิ
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าเครื- องดื-มและค่าพิมพ์เอกสาร
ป้ ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 87 ลําดับที- 1)

-64ยุทธศาสตร์ ที- 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ- งแวดล้อมให้ดาํ รงความสมบูรณ์และยัง- ยืน
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ-น)
โครงการฝึ กอบรมให้ความรู ้ดา้ นป้ องกันและระงับอัคคีภยั

จํานวน 10,000

บาท

จํานวน 10,000

บาท

เบืCองต้น
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าเครื- องดื-มและค่าพิมพ์เอกสาร
ป้ ายประชาสัมพันธ์ฯลฯ ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 87 ลําดับที- 1)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ-น)
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่
เพื-อเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ราชการ ค่าอาหาร เครื- องดื-ม ค่าจัดทําป้ าย และค่าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

-1.ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 48 ลําดับที- 6)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้
ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ-น)
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์
เพื-อเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ราชการ ค่าอาหาร
เครื- องดื-ม ค่าจัดทําป้ าย และค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 48 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้
ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ-น)

จํานวน 10,000

บาท

-11โครงการรณรงค์ลดอุบตั ิเหตุ เชียงรุ ้งร่ วมใจป้ องกันภัยจาก

จํานวน 10,000

บาท

อุบตั ิเหตุ
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าเครื- องดื-ม และค่าพิมพ์เอกสาร ป้ าย
ประชาสัมพันธ์ฯลฯ ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า130 ลําดับที- 8)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ-น)

โครงการสนับสนุนกิจกรรม อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัครป้ องกันฝ่ ายพลเรื อน เช่นวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 141 ลําดับที- 14)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

จํานวน 5,000

บาท

-67โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน

จํานวน 30,000

บาท

ค่ าวัสดุ

รวม

บาท

วัสดุเชืCอเพลิงและหล่อลื-น

จํานวน 80,000

เพื-อเป็ นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื- องดื-ม ค่าจัดทําป้ าย
และค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 48 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชน
อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

เพื-อจ่ายเป็ นค่านํCามันดีเซล นํCามันเบนซิ น
นํCามันเครื- องและหล่อลื-น ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 139 ลําดับที- 8)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

150,000

บาท

-68วัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรื อการแพทย์

จํานวน 20,000

บาท

จํานวน 50,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

5,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

5,000

บาท

เงินอุดหนุ นส่ วนราชการ

จํานวน 5,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อนํCายาเคมีชนิดแห้ง ฯลฯ สําหรับถังดับเพลิง
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 139 ลําดับที- 8)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
วัสดุเครื- องดับเพลิง
เพื-อจ่ายเป็ นค่า วัสดุอุปกรณ์งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เช่น สายยาง ปื นฉี ด ชุดดับเพลิง ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 139 ลําดับที- 8)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

อุดหนุ นที-ทาํ การปกครองอําเภอเวียงเชียงรุ ้ง
โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
(วัน อปพร.)

-69-

ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 131 ลําดับที- 10)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

รวม

;,;?J,E?6

บาท

รวม

659,E?6

บาท

เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)

รวม

659,E?6

บาท

เงินเดือนพนักงาน

จํานวน 617,460

บาท

งบบุคลากร

เพื-อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 2 อัตรา
พร้อมค่าปรับปรุ งเงินเดือน
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-70เงินประจําตําแหน่ง

จํานวน 42,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

1,006,600

บาท

ค่ าตอบแทน

รวม

27,600

บาท

ค่าเช่าบ้าน

จํานวน 27,600

บาท

ค่ าใช้ สอย

รวม

845,000

บาท

รายจ่ายเพื-อให้ได้มาซึ- งบริ การ

จํานวน 514,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการกองการศึกษา
จํานวน 1 อัตรา
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

เพื-อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านและเช่าซืC อ พนักงานเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 11)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

ค่าจ้างเหมาแรงงานทําความสะอาดและ
รักษาความปลอดภัยศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลบ้านเหล่า ตัCงไว้ 78,000.-บาท

-71เพื-อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดและรักษาความปลอดภัย
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 34 ลําดับที- 3)
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- อง
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าจ้างเหมาแรงงานผูช้ ่วยผูด้ ูแลเด็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ตัCงไว้ 336,000.-บาท
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริ การแรงงานผูช้ ่วยผูด้ ูแลเด็ก
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559
เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าจ้างเหมาบริ การโครงการจัดบริ การรถรับส่ งเด็กอนุบาล
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ตัCงไว้ 100,000.-บาท
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาโครงการจัดบริ การรถรับส่ งเด็กอนุบาล
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 34 ลําดับที- 1)
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- อง
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-72รายจ่ายเกี-ยวเนื- องกับการปฏิบตั ิราชการที-ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื-นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 40,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าลงทะเบียน ค่าเบีCยเลีCยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที-พกั
และค่าใช้จ่ายอื-น ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ
หรื อไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 137 ลําดับที- 19)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วน
โครงการค่ายสัมพันธ์และเยีย- มบ้านเด็กอนุบาลศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบล จํานวน 5,000

บาท

บ้านเหล่า
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 56 ลําดับที- 8)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยูเ่ ย็น
เป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

จํานวน 50,000

บาท

-2&โครงการชุมชนร่ วมใจใฝ่ ศาสนาเพื-อพัฒนาชุมชนและสังคม

จํานวน 10,000

บาท

จํานวน 5,000

บาท

เพื-อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นกิจกรรม
ได้แก่ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหารและค่าเครื- องดื-ม ค่าพิมพ์เอกสาร
ค่าสนับสนุนการแสดง ค่าจัดสถานที- ค่าป้ ายโครงการ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 46 ลําดับที- 10)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการซ้อมแผนการป้ องกันอัคคีภยั ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กทศบาลตําบล
บ้านเหล่า
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื- องดื-ม ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 87 ลําดับที- 3)
ยุทธศาสตร์ ที- 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ- งแวดล้อม
(หนังหนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-74โครงการซ้อมแผนแผ่นดินไหว ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

จํานวน 5,000

บาท

จํานวน 5,000

บาท

จํานวน 10,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื- องดื-ม ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 87 ลําดับที- 2)
ยุทธศาสตร์ ที- 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ- งแวดล้อม
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการต้นไม้แห่งความดี
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพันธุ์พืช ค่าอาหาร ค่าเครื- องดื-ม ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 85 ลําดับที- 21)
ยุทธศาสตร์ ที- 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ- งแวดล้อม
(หนังหนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการประชุมผูป้ กครองศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื- องดื-ม ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 35 ลําดับที- 4)
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

-75(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการประชุมและฝึ กอบรมเพื-อให้ความรู ้ดา้ นการจัดการด้านการศึกษา

จํานวน 10,000

บาท

จํานวน 50,000

บาท

ของคณะกรรมการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื- องดื-ม ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 43 ลําดับที- 2)
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ (โรงเรี ยนเทศบาล 1 แม่เผือ- )
โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ (โรงเรี ยนเทศบาล 1 แม่เผือ- )
เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งภูมิทศั น์
เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพันธุ์พืช ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 57 ลําดับที- 15)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-76โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

จํานวน 50,000

บาท

จํานวน 10,000

บาท

จํานวน 10,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งภูมิทศั น์
เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพันธุ์พืช ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 57 ลําดับที- 15)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการฝึ กอบรม ภาษาสู่ อาเซี ยน (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ฯลฯ)
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ ค่าอาหาร
ค่าเครื- องดื-ม ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 40 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการเรี ยนรู ้สู่โลกกว้าง (เที-ยวชมศูนย์เพาะพันธ์สัตว์,
ศูนย์เพาะพันธ์พืช ฯลฯ)
เพื-อเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเครื- องดื-ม ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 39 ลําดับที- 2)

-77ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กปลอดโรคและส่ งเสริ มสุ ขภาพ

จํานวน 5,000

บาท

จํานวน 6,000

บาท

เพื-อเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอาหาร ค่าเครื- องดื-ม ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 65 ลําดับที- 22)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพันธุ์พืช ค่าพันธุ์สัตว์ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 67 ลําดับที- 6)
ยุทธศาสตร์ ที- 3 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ การพาณิ ชย์
การท่องเที-ยว การเกษตรและอุตสาหกรรม
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-78โครงการส่ งเสริ มด้านการศึกษาเรี ยนรู ้

จํานวน 20,000

บาท

จํานวน 20,000

บาท

จํานวน 40,000

บาท

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเครื- องดื-ม ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 37 ลําดับที- 14)
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการส่ งเสริ มด้านการศึกษาเรี ยนรู ้
(โรงเรี ยนเทศบาล 1 แม่เผือ- )
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเครื- องดื-ม ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 37 ลําดับที- 14)
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการส่ งเสริ มสื- อการเรี ยนการสอน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการส่ งเสริ มสื- อการเรี ยนการสอน ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 37 ลําดับที- 16
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

-79(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริ หารสถานศึกษา

จํานวน 15,000

บาท

จํานวน 5,000

บาท

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผูด้ ูแลเด็ก
เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผูด้ ูแลเด็ก
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(ทัCงนีCจะเบิกจ่ายต่อเมื-อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ-น)
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 41 ลําดับที- 1)
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการอบรมคุณธรรมเด็กดี
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าเครื- องดื-ม ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 42 ลําดับที- 1)
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-37ค่าบํารุ งรักษาและซ่อมแซม

จํานวน 30,000

บาท

ค่ าวัสดุ

รวม

92,000

บาท

วัสดุสาํ นักงาน

จํานวน 70,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าบํารุ งรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
เช่น เครื- องคอมพิวเตอร์ เครื- องปริC นเตอร์ เครื- องถ่ายเอกสาร เครื- อง
โทรทัศน์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 138 ลําดับที- 6)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

เพื-อจ่ายเป็ นค่าซืC อสิ- งของเครื- องใช้ต่าง ๆ
เช่น กระดาษ แฟ้ ม ปากกา ดินสอ นํCาดื-ม วารสาร
นิตยสาร หนังสื อพิมพ์ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 146 ลําดับที- 33)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-81วัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรื อการแพทย์

จํานวน 2,000

บาท

จํานวน 5,000

บาท

จํานวน 5,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าเวชภัณฑ์ ยาสามัญประจําบ้าน ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 146 ลําดับที- 36)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
วัสดุการเกษตร
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 146 ลําดับที- 37)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ฟิ ล์ม ป้ ายโฆษณา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า หน้า 37 ลําดับที- 15)
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-82วัสดุคอมพิวเตอร์

จํานวน 10,000

บาท

ค่ าสาธารณูปโภค

รวม

42,000

บาท

ค่าไฟฟ้ า

จํานวน 24,000

บาท

จํานวน 18,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์ ฯลฯ ที-เกี-ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560-2562 หน้า 146 ลําดับที- 33)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

เพื-อจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าสําหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560-2562 หน้า 138 ลําดับที- 2)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าบริ การโทรศัพท์
เพื-อจ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายอื-นที-เกิดขึCนเกี-ยวกับการใช้
บริ การ เช่น ค่าเช่าเครื- อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าเช่าใช้คู่สายสําหรับ
อินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง ค่าบํารุ งรักษาสาย ค่าใช้บริ การ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560-2562 หน้า 138 ลําดับที- 2)

-83ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจํางบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
งบลงทุน
ค่ าครุ ภัณฑ์

รวม

602,400

บาท

รวม

118,400

บาท

8,000

บาท

ครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน
เก้าอีCทาํ งาน จํานวน 5 ตัว

จํานวน

เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเก้าอีCทาํ งาน จํานวน 5 ตัว
ราคาตามท้องตลาดทัว- ไป เนื- องจากมีความจําเป็ น
ใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 147ลําดับที- 39)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 1 หลัง
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 1 หลัง
ราคาตามท้องตลาดทัว- ไป เนื- องจากมีความจําเป็ น
ใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 147 ลําดับที- 39)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร

จํานวน 5,500

บาท

-84-

(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560
โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีCทาํ งาน จํานวน 2 ชุด

จํานวน 11,000

บาท

จํานวน 20,800

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีCทาํ งาน จํานวน 2 ชุด
ราคาตามท้องตลาดทัว- ไป เนื- องจากมีความจําเป็ น
ใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า147ลําดับที- 39)

ยุทธศาสตร์

ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
พัดลมติดเพดาน จํานวน 13 ตัว
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อพัดลม จํานวน 13 ตัว
ราคาตามท้องตลาดทัว- ไป เนื- องจากมีความจําเป็ น
ใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า147 ลําดับที- 39)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-85เหล็กบานเลื-อนกระจก จํานวน 1 หลัง

จํานวน 5,000

บาท

จํานวน 10,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อตูเ้ หล็กบานเลื-อนกระจก จํานวน 1 หลัง
ราคาตามท้องตลาดทัว- ไป เนื- องจากมีความจํา
เป็ นใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 147ลําดับที- 39)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ครุ ภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เครื- องถ่าย วีดีโอ (DVD PLAYER) จํานวน 2 เครื- อง
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเครื- องถ่าย วีดีโอ (DVD PLAYER)
จํานวน 1 เครื- อง
ราคาตามท้องตลาดทัว- ไป เนื- องจากมีความจําเป็ น
ใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 148 ลําดับที- 41)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-86เครื- องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

จํานวน 16,000

บาท

จํานวน 32,000

บาท

ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิCว
จํานวน 2 เครื- อง
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเครื- องโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิกเซล ขนาด 32 นิCว
เครื- องละ 9,000 บาท จํานวน 2 เครื- อง รวม 18,000 บาท
ราคามาตรฐานครุ ภณ
ั ฑ์ เนื- องจากมีความจําเป็ น
ใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 148 ลําดับที- 41)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครื- องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิCว) จํานวน 2 เครื- อง
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเครื- องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิCว) จํานวน 2 เครื- อง
เครื- องละ 16,000.-บาท รวมเงิน 32,000.-บาท
เนื-องจากมีความจําเป็ นใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 147 ลําดับที- 40)

-87ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืCนฐานครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื- อสาร ประจําปี 2559)
เครื- องพิมพ์แบบฉี ดหมึก (lnkjet Printer) จํานวน 1 เครื- อง

จํานวน 4,300

บาท

จํานวน 5,800

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเครื- องพิมพ์ แบบฉี ดหมึก (lnkjet Printer)
จํานวน 1 เครื- อง
เนื-องจากมีความจําเป็ นใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 147 ลําดับที- 40)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืCนฐานครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื- อสาร ประจําปี 2559)
เครื- องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื- อง
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเครื- องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA
จํานวน 1เครื- อง
เนื-องจากมีความจําเป็ นใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 147 ลําดับที- 40)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืCนฐานครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื- อสาร ประจําปี 2559)

-88ค่ าทีดินและสิ งก่ อสร้ าง

รวม

484,000

บาท

โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. เชื-อมอาคารเรี ยน ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาล จํานวน 183,000

บาท

ค่าก่อสร้างสิ- งสาธารณูปโภค

ตําบลบ้านเหล่า พร้อมมุงหลังคา
ทางเดิน คสล. กว้าง 2 เมตร ยาว 46 เมตรหน
เฉลี-ย 0.10 เมตร สู ง 2.50 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ ายประจํา
โครงการ จํานวน 1 ป้ าย งบประมาณ 183,000.-บาท (หนึ-งแสนแปดหมื-น
สามพันบาทถ้วน)
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 120 ลําดับที- 151)
ยุทธศาสตร์ ที- 5 การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพืCนฐานอื-นๆ ทีจําเป็ นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ-นเพื-อรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน (หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการก่อสร้างที-แปรงฟัน อาคาร
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
(หลังใหม่และหลังเก่า)
บริ เวณอาคารหลังใหม่และอาคารหลังเก่า จํานวน 2 หลัง
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 7 เมตร สู ง 0.40 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
งบประมาณ 26,000.-บาท (สองหมื-นหกพันบาทถ้วน)

จํานวน 26,000

บาท

-89ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 120 ลําดับที- 154)
ยุทธศาสตร์ ที- 5 การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพืCนฐานอื-นๆ ทีจําเป็ นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ-นเพื-อรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน (หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการก่อสร้างเทลาน คสล. ข้างอาคารเรี ยนและโรงจอดรถ ศูนย์พฒั นาเด็ก จํานวน 75,000
เล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ลาน คสล. กว้าง 13.50 เมตร ยาว 20 เมตร
หนาเฉลี-ย 0.10 เมตร หรื อพืCนที-ไม่นอ้ ยกว่า 270 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
งบประมาณ 75,000.-บาท (เจ็ดหมื-นห้าพันบาทถ้วน)
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 120 ลําดับที- 150)
ยุทธศาสตร์ ที- 5 การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพืCนฐานอื-นๆ ทีจําเป็ นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ-นเพื-อรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน (หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

บาท

-90โครงการก่อสร้างปรับปรุ งต่อเติมอาคาร

จํานวน 150,000

บาท

จํานวน 21,000

บาท

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
(กัCนผนังเบาห้องเรี ยน)
ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 10 เมตร สู ง 3.50 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
พร้อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้ าย
งบประมาณ 150,000.-บาท (หนึ-งแสนห้าหมื-นบาทถ้วน)
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 119 ลําดับที- 146)
ยุทธศาสตร์ ที- 5 การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพืCนฐานอื-นๆ ทีจําเป็ นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ-นเพื-อรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน (หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการก่อสร้างปรับปรุ งปูกระเบืCองสถานที-แปรงฟัน โรงเรี ยนเทศบาล 1
(แม่เผื-อ)
ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 28 เมตร หรื อพืCนที-ไม่นอ้ ยกว่า 36.50 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
งบประมาณ 21,000.-บาท (สองหมื-นหนึ-งพันบาทถ้วน)
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 119 ลําดับที- 148)

-5 ยุทธศาสตร์ ที- 5 การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพืCนฐานอื-นๆทีจําเป็ นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ-นเพื-อรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน (หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการก่อสร้างปรับปรุ งปูพCืนกระเบืCอง หน้าห้องประชุ มและโรงอาหาร
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ปูพCืนกระเบืCอง ขนาดกว้าง 2.60 เมตร ยาว 19 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
งบประมาณ 29,000.-บาท (สองหมื-นเก้าพันบาทถ้วน)
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 118 ลําดับที- 144)
ยุทธศาสตร์ ที- 5 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ ง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพืCนฐานอื-นๆ ที-จาํ เป็ นใน
เขตองค์กรปกครองท้องถิ-นเพื-อรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน (หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

จํานวน 29,000

บาท

-92งานระดับก่ อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

4,76E,= 6

บาท

รวม

861,E 0

บาท

เงินเดือน(ฝ่ ายประจํา)

รวม

861,E 6

บาท

เงินเดือนพนักงาน

จํานวน =6;,666

บาท

งบงบบุคลากร

เพื-อจ่ายเป็ นเงินเดือนสําหรับข้าราชการครู ผดู ้ ูแลเด็ก,ครู ค.ศ.
ตัCงจ่ายจากอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 153 ลําดับที- 1)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0816.4/ว1507 ลง
วันที- 3 สิ งหาคม 2559

เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ

รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุ นทัว- ไป เงิน
อุดหนุ นสําหรับสนับสนุ นศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและรายการเงินอุดหนุ น
สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน 141,,77 บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าจ้างหรื อเงินที-จ่ายเพิ-มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน อัตรา ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 136 ลําดับที- 1)
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0816.4/ว 4072 ลง
วันที- 15 สิ งหาคม 2559

เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ

รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น

93เงินเพิ-มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จํานวน

3,7&7

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว- คราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน อัตรา ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
งบดําเนินงาน

รวม

, &&,&77

บาท

ค่าตอบแทน

รวม

,,377

บาท

เงินช่วยเหลือกรศึกษาบุตร

จํานวน

,,377

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ขา้ ราชการครู ผดู ้ ูแลเด็ก
ครู ค.ศ. ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 153 ลําดับที- 1)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว 1507 ลงวันที- 3
สิ งหาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก)

-5,ค่าใช้สอย

รวม

, 7 , 77

บาท

รายจ่ายเกี-ยวเนื- องกับการปฏิบตั ิราชการที-ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

จํานวน

.7,777

บาท

จํานวน

77,777

บาท

จํานวน ,7& , 77

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งภูมิทศั น์ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 57 ลําดับที- 15)
ยุทธศาสตร์ ที- 2การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อประชาชนให้อยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที- 15l
สิ งหาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันสําหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก)
โครงการส่ งเสริ มด้านการศึกษาเรี ยนรู ้
(โรงเรี ยนเทศบาล แม่เผื-อ)
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร
ค่าเครื- องดื-ม ฯลฯ
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 37 ลําดับที- 14)
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริ หารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก)
ตัCงไว้ 588,000.-บาท

-5.ตัCงจ่ายจากอุดหนุนทัว- ไป
(ทัCงนีC จะเบิกจ่ายต่อเมื-อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ-น)
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 35 ลําดับที- 8)
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว15072 ลงวันที- 3
สิ งหาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น
รายการเงินอุดหนุนทัว- ไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
และรายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก)
ค่าจัดการ การเรี ยนการสอน(รายหัว
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ตัCงไว้ 117,000.-บาท
จัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กอัตราส่ วนคนละ ,277 บาท/บาท
ตัCงจ่ายจากอุดหนุนทัว- ไป
(ทัCงนีC จะเบิกจ่ายต่อเมื-อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ-น)
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 36 ลําดับที- 12)
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน

-96โรงเรี ยนเทศบาล แม่เผื-อ ตัCงไว้ 17,777 บาท
ตัCงจ่ายจากอุดหนุนทัว- ไป
(ทัCงนีC จะเบิกจ่ายต่อเมื-อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ-น)
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 36 ลําดับที- 10)
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าจัดการ การเรี ยนการสอนรายหัวนักเรี ยนระดับอนุบาลศึกษา
โรงเรี ยนเทศบาล แม่เผื-อ ตัCงไว้ 13,777 บาท
จัดสรรตามจํานวนเด็กนักเรี ยนระดับอนุบาลศึกษา อัตราคนละ
3.7/(ทัCงนีC จะเบิกจ่ายต่อเมื-อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ-น)
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 36 ลําดับที- 12)
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าจัดการ การเรี ยนการสอนรายหัวนักเรี ยนระดับอนุบาลศึกษา
ค่าเครื- องแบบนักเรี ยนระดับอนุบาลศึกษา
โรงเรี ยนเทศบาล 1 แม่เผื-อ ตัCงไว้ 12,000.-บาท

-97จัดสรรตามจํานวนเด็กนักเรี ยน &77บาท/ปี
ตัCงจ่ายจากอุดหนุนทัว- ไป
(ทัCงนีC จะเบิกจ่ายต่อเมื-อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ-น)
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 36 ลําดับที- 12)
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าหนังสื อนักเรี ยนระดับอนุ บาลศึกษา
โรงเรี ยนเทศบาล 1 แม่เผื-อ ตัCงไว้ 8,000.-บาท
ตัCงจ่ายจากอุดหนุนทัว- ไป
(ทัCงนีC จะเบิกจ่ายต่อเมื-อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ-น)
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 36 ลําดับที- 12)
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าเครื- องอุปกรณ์การเรี ยนระดับอนุบาลศึกษา
โรงเรี ยนเทศบาล 1 แม่เผื-อ ตัCงไว้ 8,000.-บาท
ตัCงจ่ายจากอุดหนุนทัว- ไป
(ทัCงนีC จะเบิกจ่ายต่อเมื-อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ-น)
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 36 ลําดับที- 12)

-98-

ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072
ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนระดับอนุบาลศึกษา
โรงเรี ยนเทศบาล 1 แม่เผื-อ ตัCงไว้ 17,200.-บาท
ตัCงจ่ายจากอุดหนุนทัว- ไป
(ทัCงนีC จะเบิกจ่ายต่อเมื-อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ-น)
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 36 ลําดับที- 12)
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

ค่ าวัสดุ

รวม

วัสดุงานบ้านงานครัว

จํานวน 10,000

เพื-อจ่ายเป็ นค่าแปรง ค่าไม้กวาด ค่าสบู่ ค่าผงซักฟอก ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 146 ลําดับที- 35)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร

1,127,300 บาท
บาท

-99(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- อง
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าอาหารเสริ ม (นม)

จํานวน 1,117,300 บาท

ค่าอาหารเสริ ม (นม) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ตัCงไว้ 216,680.-บาท
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(ทัCงนีC จะเบิกจ่ายต่อเมื-อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ-น)
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 35 ลําดับที- 9)
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0816.4/ว1507 ลงวันที- 3 สิ งหาคม 2559

เรื- อง

แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 รายการเงิน
อุดหนุ นทัว- ไป เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและรายการเงิน
อุดหนุ นสําหรับสนับสนุ นอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก)
ค่าอาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ยนเทศบาล 1 (แม่เผือ- )
ตัCงไว้ 76,650.-บาท
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(ทัCงนีC จะเบิกจ่ายต่อเมื-อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ-น)
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 36 ลําดับที- 12)
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- อง
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-100ค่าอาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ยนอนุบาลเวียงเชียงรุ ้ง
ตัCงไว้ 823,970.-บาท
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(ทัCงนีC จะเบิกจ่ายต่อเมื-อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ-น)
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 35 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- อง
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ-น)

งบเงินอุดหนุน

รวม

1,810,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,810,000 บาท

เงินอุดหนุ นส่ วนราชการ

จํานวน 1,810,000 บาท

อุดหนุ นโรงเรี ยนอนุบาลเวียงเชียงรุ ้ง ตัCงไว้ 1,810,000.-บาท
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ตัCงไว้ 1,720,000.-บาท
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(ทัCงนีC จะเบิกจ่ายต่อเมื-อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ-น)
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 35 ลําดับที- 6)
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- อง
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-7โครงการส่ งเสริ มกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ตัCงไว้ 90,000.-บาท
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 39 ลําดับที- 4)
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- อง
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
งานระดับมัธยมศึกษา

รวม

20,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

20,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

20,000

บาท

เงินอุดหนุ นส่ วนราชการ

จํานวน 20,000

บาท

อุดหนุ นโรงเรี ยนเวียงเชียงรุ ้งวิทยาคม อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย
โครงการ"หนึ-งใจ ติวให้นอ้ ง" ประจําปี การศึกษา 2560
โรงเรี ยนเวียงเชียงรุ ้งวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ตัCงไว้ 10,000.-บาท
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 38 ลําดับที- 17)
ยุทธศาสตร์ ที- 1 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- อง
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-102โครงการการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและแก้ไขปั ญหา
นักเรี ยนกลุ่มเสี- ยงในสถานศึกษาและชุมชน
ตัCงไว้ 10,000.-บาท
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 48 ลําดับที- 5)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- อง
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ-น)

แผนงานสาธารณสุ ข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุ ข

รวม

1,703,760 บาท

รวม

1,015,740 บาท

เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)

รวม

1,015,740 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จํานวน 955,740 บาท

งบบุคลากร

เพื-อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา
พร้อมค่าปรับปรุ งเงินเดือน
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร

-103(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- อง
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ-น)
เงินประจําตําแหน่ง

จํานวน 60,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการกองสาธารณสุ ข
และสิ- งแวดล้อม จํานวน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ ายสาธารณสุ ขฯ
จํานวน 1 อัตรา รวม 2 อัตรา
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- อง
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ-น)
งบดําเนินงาน

รวม

662,920 บาท

ค่ าตอบแทน

รวม

90,920

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

จํานวน 20,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 10)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- อง
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-104ค่าเช่าบ้าน

จํานวน 36,000

บาท

จํานวน 34,920

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านและเช่าซืC อ พนักงานเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 11)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- อง
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ-น)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื-อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจํา
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 12)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- อง
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่ าใช้ สอย

รวม

265,000 บาท

รายจ่ายเกี-ยวเนื- องกับการปฏิบตั ิราชการที-ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื-นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพื-อจ่ายเป็ นค่าลงทะเบียน ค่าเบีCยเลีCยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที-พกั
และค่าใช้จ่ายอื-น ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ หรื อไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างเทศบาล

จํานวน 40,000

บาท

- 7.ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 137 ลําดับที- 19)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- อง
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการการส่ งเสริ มการบริ จาคโลหิ ต และการใช้ถุงยางอนามัย ฯลฯ

จํานวน 10,000

บาท

จํานวน 10,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการส่ งเสริ มการบริ จาคโลหิ ต
และการใช้ถุงยางอนามัย ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 64 ลําดับที- 20)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- อง
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการขยายผลการส่ งเสริ มการจัดทําคาร์ บอนฟุตพริC นท์
เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการขยายผลการส่ งเสริ ม
การจัดทําคาร์ บอนฟุตพริC นท์
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 86 ลําดับที- 3)
ยุทธศาสตร์ ที- 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ- งแวดล้อม (หนังสื อสั-ง
การ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ-น)

- 71โครงการตลาดสดน่าซืC อและอาหารปลอดภัย

จํานวน 50,000

บาท

จํานวน 30,000

บาท

จํานวน 5,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการตลาดสดน่าซืC อและอาหารปลอดภัย
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 78 ลําดับที- 6)
ยุทธศาสตร์ ที- 3 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ การพาณิ ชย์
การท่องเที-ยว การเกษตรและอุตสาหกรรม
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- อง
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการป้ องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการป้ องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 62 ลําดับที- 10)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- อง
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้หวัดนก
เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันไข้หวัดนก
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 62 ลําดับที- 12)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- อง
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-107โครงการรณรงค์และส่ งเสริ มกิจกรรมเนื-องในวันสิ- งแวดล้อมโลก

จํานวน 10,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุ รักษ์สิ-งแวดล้อม
เนื-องในวันสิ- งแวดล้อมโลก
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 79 ลําดับที- 4)
ยุทธศาสตร์ ที- 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ- งแวดล้อม (หนังสื อสั-ง
การ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ-น)
โครงการสนับสนุนงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด (ศปส.เทศบาล)
โครงการสนับสนุนงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด (ศปส.เทศบาล)
เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนงานป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหายาเสพติด (ศปส.เทศบาล)
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 47 ลําดับที- 2)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

จํานวน 50,000

บาท

-108โครงการอบรมฟืC นฟูศกั ยภาพอาสาสมัครสาธารณสุ ขชุมชน (อสม.)

จํานวน 20,000

บาท

จํานวน 40,000

บาท

ค่ าวัสดุ

รวม

บาท

วัสดุสาํ นักงาน

จํานวน 20,000

เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าเครื- องดื-ม ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 63 ลําดับที- 15)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าบํารุ งรักษาและซ่อมแซม
เพื-อบํารุ งรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถบรรทุกขยะ
เครื- องคอมพิวเตอร์ เครื- องพ่นหมอกควัน ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 138 ลําดับที- 6)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษโรเนียว
กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา แฟ้ ม ฯลฯ

307,000

บาท

- 75ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 144 ลําดับที- 26)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง

จํานวน 30,000

บาท

จํานวน 160,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง เช่น ยางนอก
ยางในรถยนต์ แบตเตอรี- ประแจ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 144 ลําดับที- 26)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

วัสดุเชืCอเพลิงและหล่อลื-น
เพื-อจ่ายเป็ นค่านํCามันเชืCอเพลิงและหล่อลื-นเช่นนํCามันเบนซิ น
นํCามันดีเซล นํCามันหล่อลื-น นํCามันพ่นหมอกควัน ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 144 ลําดับที- 26)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น

-110วัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรื อการแพทย์
ค่าวัสดุสารเคมีพน่ หมอกควัน ตัCงไว้ 30,000.-บาท
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 144 ลําดับที- 26)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าวัสดุทรายอะเบทกําจัดลูกนํCายุงลาย ตัCงไว้ 15,000.-บาท
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 144 ลําดับที- 26)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าวัสดุสารเคมีกาํ จัดแมลงวัน ตัCงไว้ 5,000.-บาท
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 144 ลําดับที- 26)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าเวชภัณฑ์ ตัCงไว้ 2,000.-บาท เพื-อจ่ายเป็ นค่าเวชภัณฑ์
เช่นยาสามัญประจําบ้านฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า หน้า 144 ลําดับที- 26)

จํานวน 52,000

บาท

-111ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จํานวน 30,000

บาท

จํานวน 15,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ฟิ ล์ม ป้ ายโฆษณา แผ่นพับประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า หน้า 144 ลําดับที- 26)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้ นพิมพ์ หมึกพิมพ์
แผ่นดิสก์ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 144 ลําดับที- 26)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-112งบลงทุน
ค่ าครุ ภัณฑ์

รวม

25,100

บาท

รวม

25,100

บาท

จํานวน 16,000

บาท

จํานวน 3,300

บาท

ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครื- องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุก๊ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื- อง
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเครื- องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุก๊ สําหรับงานสํานักงาน
(จํานวน 1 เครื- อง
เนื-องจากมีความจําเป็ นใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 145 ลําดับที- 29)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืCนฐานครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื- อสาร ประจําปี 2559)
เครื- องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเครื- องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาวดํา
(18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื- อง
เนื-องจากมีความจําเป็ นใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 145 ลําดับที- 29)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืCนฐานครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื- อสาร ประจําปี 2559)

-113เครื- องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื- อง

จํานวน 5,800

บาท

รวม

107,500

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

30,000

บาท

ค่ าใช้ สอย

รวม

30,000

บาท

จํานวน 30,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเครื- องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA
จํานวน 1เครื- อง
เนื-องจากมีความจําเป็ นใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 145 ลําดับที- 29)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืCนฐานครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื- อสาร ประจําปี 2559)
งานบริการสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอืน

รายจ่ายเกี-ยวเนื- องกับการปฏิบตั ิราชการที-ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื-นๆ
โครงการป้ องกันและควบคุมโรคพิษสุ นขั บ้า
เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการป้ องกันและควบคุมโรคพิษสุ นขั บ้า
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 62 ลําดับที- 11)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-114-

งบเงินอุดหนุน

รวม

77,500

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

77,500

บาท

เงินอุดหนุ นส่ วนราชการ

จํานวน 40,000

บาท

อุดหนุ นที-ทาํ การปกครองอําเภอเวียงเชียงรุ ้ง ตัCงไว้ 30,000.-บาท
โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ศูนย์ปฏิบตั ิการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 47 ลําดับที- 3)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
อุดหนุ นศูนย์อาํ นวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดเชียงราย ตัCงไว้ 10,000.-บาท
โครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 47 ลําดับที- 4)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-115เงินอุดหนุ นกิจการที-เป็ นสาธารณประโยชน์

จํานวน 37,500

บาท

รวม

25,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

25,000

บาท

ค่ าใช้ สอย

รวม

25,000

บาท

จํานวน 10,000

บาท

อุดหนุ นงานสาธารณสุ ขมูลฐานในเขตหมู่บา้ น
โครงการเงินอุดหนุนเพื-อเป็ นค่าดําเนินงาน
ในการพัฒนางานสาธารณสุ ขมูลฐานในเขตหมู่บา้ น
เพื-อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนเพื-อเป็ นค่าดําเนิ นงาน
ในการพัฒนางานสาธารณสุ ขมูลฐานในเขตหมู่บา้ น
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 61 ลําดับที- 6)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
แผนงานสั งคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสั งคมและสั งคมสงเคราะห์

รายจ่ายเกี-ยวเนื- องกับการปฏิบตั ิราชการที-ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื-นๆ
โครงการ การสงเคราะห์และให้ความช่วยเหลือแก่ผตู ้ ิดเชืC อเอชไอวี
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าเครื- องดื-ม
ค่าพาหนะ ค่าเอกสาร ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป

-116(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 65 ลําดับที- 21)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูป้ ระสบปั ญหาทางสังคม

จํานวน 15,000

บาท

รวม

2,507,520

บาท

รวม

1,456,520

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หิ น ดิน ทราย ปูน เหล็กไม้ ฯลฯ
เพื-อซ่อมแซมที-อยูอ่ าศัยให้กบั ผูป้ ระสบปั ญหาทางสังคม
และค่าใช้จ่ายอื-น ที-จาํ เป็ นในโครงการฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 45 ลําดับที- 8)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
แผนงานเคหะและชุ มชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุ มชน
งบบุคลากร

- 2เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)

รวม

1,456,520

บาท

เงินเดือนพนักงาน

จํานวน 1,081,560

บาท

จํานวน 60,000

บาท

จํานวน 284,670

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา
พร้อมค่าปรับปรุ งเงินเดือน
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
เงินประจําตําแหน่ง
เพื-อจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการกองช่าง
จํานวน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ ายแบบแผนและก่อสร้าง
จํานวน 1 อัตรา รวม 2 อัตรา
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจ้างหรื อเงินที-จ่ายเพิ-มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 2 อัตรา

- 3ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
เงินเพิ-มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จํานวน 30,290

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

908,500

บาท

ค่ าตอบแทน

รวม

119,500

บาท

ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น

จํานวน 30,000

เพื-อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว- คราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 2 อัตรา
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

เพื-อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
คณะกรรมการจัดซืC อจัดจ้างและผูค้ วบคุมงานจ้าง
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 8)

บาท

- 5ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

จํานวน 20,000

บาท

จํานวน 42,000

บาท

จํานวน 27,500

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 10)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าเช่าบ้าน
เพื-อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านและเช่าซืC อ พนักงานเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 11)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื-อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 12)

-120ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่ าใช้ สอย

รวม

394,000

บาท

รายจ่ายเพื-อให้ได้มาซึ- งบริ การ

จํานวน 134,000

บาท

ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบตั ิงานทัว- ไปของกองช่าง
ตัCงไว้ 84,000.-บาท
เพื-อจ่ายเป็ น ค่าจ้างเหมาบริ การในการปฏิบตั ิงานทัว- ไปของกองช่าง
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 137 ลําดับที- 13)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าจ้างแรงงานโยธารายวัน ตัCงไว้ 50,000.-บาท
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจ้างแรงงานโยธา
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 137 ลําดับที- 13)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-121รายจ่ายเกี-ยวเนื- องกับการปฏิบตั ิราชการที-ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื-นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบแนวเขตที-ดินสาธารณะประโยชน์เขตเทศบาลฯ

จํานวน 20,000

บาท

จํานวน 40,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจสอบแนวเขตที-ดิน
สาธารณะประโยชน์เขตเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 133 ลําดับที- 18)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการประเมินผลผังเมือง/ชุมชน
เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมินผลผังเมือง/ชุมชน
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 122 ลําดับที- 2)
ยุทธศาสตร์ ที- 5 การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพืCนฐานอื-นๆ ทีจําเป็ นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ-นเพื-อรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน (หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-122ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จํานวน 50,000

บาท

จํานวน 150,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าลงทะเบียน ค่าเบีCยเลีCยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที-พกั
และค่าใช้จ่ายอื-น ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการ
หรื อไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้ (แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 137 ลําดับที- 19)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าบํารุ งรักษาและซ่อมแซม
เพื-อจ่ายเป็ นค่าบํารุ งรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
เช่น เครื- องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ รถตัดหญ้า
รถจักรยานยนต์ รถตักหน้าขุดหลัง
ถนนหิ นคลุก ดินลูกรัง ถนนคอนกรี ต
หรื อถนนลาดยางในเขตเทศบาล ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 138 ลําดับที- 6)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-123ค่ าวัสดุ

รวม

395,000

บาท

วัสดุสาํ นักงาน

จํานวน 50,000

บาท

จํานวน 100,000

บาท

จํานวน 5,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษไขเขียนแบบ
กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้ ม ปากกา ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 143 ลําดับที- 19)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่นหลอดไฟฟ้ า บัลลาสด์ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 143 ลําดับที- 19)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 143 ลําดับที- 19)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร

-124(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072
ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
วัสดุก่อสร้าง

จํานวน 100,000

บาท

จํานวน 100,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อวัสดุก่อสร้าง เช่น หิ น ดิน ทราย ปูน ไม้ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 143 ลําดับที- 19)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
วัสดุเชืCอเพลิงและหล่อลื-น
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเชืCอเพลิงและหล่อลื-น เช่น นํCามันเบนซิ น
นํCามันหล่อลื-น ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 143 ลําดับที- 19)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-125วัสดุคอมพิวเตอร์

จํานวน 40,000

บาท

รวม

142,500

บาท

รวม

42,500

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แป้ นพิมพ์ เม้าส์
แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 143 ลําดับที- 19)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
งบลงทุน
ค่ าครุ ภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน
เก้าอีCทาํ งานผูบ้ ริ หาร จํานวน 1 ตัว
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเก้าอีCทาํ งานผูบ้ ริ หาร จํานวน 1 ตัว
ราคาตามท้องตลาดทัว- ไป เนื- องจากมีความจําเป็ น
ใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 143 ลําดับที- 20)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072
ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

จํานวน 2,500

บาท

-126ตูเ้ หล็กบานเลื-อนกระจก จํานวน 2 หลัง

จํานวน 10,000

บาท

จํานวน 30,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อตูเ้ หล็กบานเลื-อนกระจก จํานวน 2 หลัง
ราคาตามท้องตลาดทัว- ไป เนื- องจากมีความจําเป็ นใช้
ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 143 ลําดับที- 20)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ ง
เรื อสํารวจพร้อมติดตัCงเครื- องยนต์ ขนาด 3.5 แรงม้า จํานวน 1 ลํา
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเรื อสํารวจพร้อมติดตัCงเครื- องยนต์
ขนาด 3.5 แรงม้า จํานวน 1 ลํา
ราคาตามท้องตลาดทัว- ไป เนื- องจากมีความจําเป็ น
ใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 143 ลําดับที- 21)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072
ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-127ค่ าทีดินและสิ งก่ อสร้ าง

รวม

100,000

บาท

จํานวน 100,000

บาท

รวม

3,028,000

บาท

รวม

10,000

บาท

ค่ าสาธารณูปโภค

รวม

10,000

บาท

ค่าไฟฟ้ า

จํานวน 10,000

บาท

ค่าบํารุ งรักษาและปรับปรุ งที-ดินและสิ- งก่อสร้าง
ค่าบํารุ งรักษาและปรับปรุ งที-ดินและสิ- งก่อสร้าง
เพื-อจ่ายเป็ นค่าบํารุ งและปรับปรุ ง ที-ดินและสิ- งก่อสร้าง
ถนนหิ นคลุก ดินลูกรัง ถนนคอนกรี ตหรื อถนนลาดยาง
ในเขตเทศบาล ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 138 ลําดับที- 6)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
งานไฟฟ้าถนน
งบดําเนินงาน

เพื-อจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าสาธารณะที-เกินสิ ทธิ/
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560-2562 หน้า 138 ลําดับที- 2)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร

-128(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072
ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
งบลงทุน
ค่ าทีดินและสิ งก่ อสร้ าง

รวม

2,978,000

บาท

รวม

2,978,000

บาท

ค่าก่อสร้างสิ- งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
(ต่อจากถนนลาดยางเดิม หน้าวัดแม่เผื-อ-สระนํCาหัวดอย)
หมู่ที- 4 บ้านแม่เผื-อ ตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 243 เมตร หนาเฉลี-ย 0.15 เมตร
พร้อมทางเชื- อมปากซอย หรื อพืCนที-รวมไม่นอ้ ยกว่า 1,000 ตารางเมตร
และรางระบายนํCารู ปตัวยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 36 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
พร้อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้ าย
งบประมาณ 600,000.-บาท (หกแสนบาทถ้วน)
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 113 ลําดับที- 119)
ยุทธศาสตร์ ที- 5 การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพืCนฐานอื-นๆ ทีจําเป็ นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ-นเพื-อรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน (หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

จํานวน 600,000

บาท

-129โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จํานวน 180,000

บาท

จํานวน 200,000

บาท

(สามแยก นา นายปริ ญญา แจ่มกระจ่าง-ที-นา นางทองทับ กาจีนะ)
หมู่ที- 6 บ้านเหล่า ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย
ถนน คสล.ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี-ย 0.15 เมตร
หรื อพืCนที-รวมไม่นอ้ ยกว่า 360 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
พร้อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้ าย
งบประมาณ 180,000.-บาท (หนึ-งแสนแปดหมื-นบาทถ้วน)
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 98 ลําดับที- 46)
ยุทธศาสตร์ ที- 5 การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพืCนฐานอื-นๆ ทีจําเป็ นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ-นเพื-อรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน (หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการก่อสร้างเทลาน คสล. ในฌาปนสถาน
หมู่ที- 4 บ้านทุ่งก่อ ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง
จังหวัดเชียงราย
ลาน คสล. หนาเฉลี-ย 0.10 เมตร หรื อพืCนที-ไม่นอ้ ยกว่า 500 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
พร้อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้ าย
งบประมาณ 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป

-130(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 92 ลําดับที- 14)
ยุทธศาสตร์ ที- 5 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ ง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพืCนฐานอื-นๆที-จาํ เป็ นใน
เขตองค์กรปกครองท้องถิ-นเพื-อรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน (หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการก่อสร้างรางระบายนํCารู ปตัวยู
(บ้านนายเสาร์ อุ่นติDบ-บ้านนายอินทร์ จนั ทร์ มณี จนั สุ ข)
หมู่ที- 6 บ้านเหล่า ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย
รางระบายนํCา ขนาดกว้าง 0.40 เมตร
ยาว 115 เมตร ลึกเฉลี-ย 0.40-0.60 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
พร้อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้ าย
งบประมาณ 320,000.-บาท (สามแสนสองหมื-นบาทถ้วน)
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 99 ลําดับที- 51)
ยุทธศาสตร์ ที- 5 การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพืCนฐานอื-นๆ ทีจําเป็ นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ-นเพื-อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072
ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

จํานวน 320,000

บาท

-131โครงการก่อสร้างรางระบายนํCารู ปตัวยู (ซอย 6)

จํานวน 280,000

บาท

จํานวน 540,000

บาท

(วัดทุ่งก่อด้านซ้าย บ้านนางบุญมี มณี จนั ทร์ สุข-บ้านนายขัด ทิพย์บรรหาร)
หมู่ที- 4 บ้านทุ่งก่อ ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย
รางระบายนํCา ขนาดกว้าง 0.40 เมตร
ลึกเฉลี-ย 0.40-0.60 เมตร ยาว 100 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
พร้อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้ าย
งบประมาณ 280,000.-บาท (สองแสนแปดหมื-นบาทถ้วน)
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 95 ลําดับที- 30)
ยุทธศาสตร์ ที- 5 การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพืCนฐานอื-นๆ ทีจําเป็ นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ-นเพื-อรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน (หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการก่อสร้างรางระบายนํCารู ปตัวยู พร้อมวางท่อ คสล.
(บ้านนายจวง หมัน- ยืน-ลําเหมืองหนองบัว)
หมู่ที- 11 บ้านเหล่าเจริ ญราษฎร์ ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชี ยงรุ ้ง
จังหวัดเชียงราย
รางระบายนํCา ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี-ย 0.400.60 เมตร ยาว 192 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
พร้อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้ าย

-132งบประมาณ 540,000.-บาท (ห้าแสนสี- หมื-นบาทถ้วน)
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 109 ลําดับที- 102 )
ยุทธศาสตร์ ที- 5 การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพืCนฐานอื-นๆ ทีจําเป็ นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ-นเพื-อรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน (หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการขยายผิวถนน คสล.
(ด้านข้างตลาดสดเทศบาลตําบลบ้านเหล่า-หน้าโรงเรี ยนเวียงเชียงรุ ้งวิทยาคม)
หมู่ที- 12 บ้านเหล่าเจริ ญเมือง ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย
ขยายผิวถนน คสล. ยาวรวมไม่นอ้ ยกว่า 107 เมตร หนาเฉลี-ย 0.15 เมตร
หรื อพืCนที-ไม่นอ้ ยกว่า 240 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
พร้อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้ าย
งบประมาณ 600,000.-บาท (หกแสนบาทถ้วน)
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 111 ลําดับที- 109)
ยุทธศาสตร์ ที- 5 การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพืCนฐานอื-นๆ ทีจําเป็ นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ-นเพื-อรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน (หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072
ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

จํานวน 600,000

บาท

-133โครงการถมดิน ศูนย์ SML หมู่ที- 4 บ้านทุ่งก่อ ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จํานวน 30,000

บาท

จังหวัดเชียงราย
ถนดิน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร สู ง 0.60 เมตร ยาว 52 เมตร
หรื อพืCนที-ไม่นอ้ ยกว่า 110 ลูกบาศก์เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
งบประมาณ 30,000.-บาท (สามหมื-นบาทถ้วน)
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 91 ลําดับที- 11)
ยุทธศาสตร์ ที- 5 การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพืCนฐานอื-นๆ ทีจําเป็ นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ-นเพื-อรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน (หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการปรับปรุ งระบบประปาหมู่บา้ น จํานวน 5 จุด
หมู่ที- 4 บ้านทุ่งก่อ ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย
ท่อพีวซี ี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 2 นิCว ยาว 700 เมตร
จํานวน 5 จุด
1.บ้านนายก้อน จันกิติ-บ้านนางอําพร เรื องแสง
2.บ้านนายชุ่ม จันกิติ-บ้านนายประเสริ ฐ กุยรัมย์
3.บ้านนายภัทรพล อุดใจ
4.บ้านนางเต็ม มณี วรรณ์-บ้านนางเด็จ จอมสวรรค์
5.บ้านนายชูสิทธิ/ เลียงผาตัCง-บ้านนายแสง อุตะละ

จํานวน 60,000

บาท

- &,ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
งบประมาณ 60,000.-บาท (หกหมื-นบาทถ้วน)
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 124 ลําดับที- 3)
ยุทธศาสตร์ ที- 5 การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพืCนฐาน
อื-นๆ

ที-จาํ เป็ นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ-นเพื-อรองรับการเข้า

สู่ ประชาคมอาเซี ยน (หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการปรับปรุ งระบบประปาหมู่บา้ น จํานวน 7 จุด
หมู่ที- 6 บ้านเหล่า ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย
ท่อ พีวซี ี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 2 นิCว
ยาว 1,295 เมตร จํานวน 7 จุด
1.บ้านนายบุญธรรม ลินลาด-บ้านนายวัน อุ่นติDบ
2.บ้านนายบุญส่ ง จะมณี -บ้านนายตรี ตาขันแก้ว
3.บ้านนายแก้วมา ราชคม-บ้านนายอัมพล ปั ญญา
4.บ้านนางบัวฝาย มณี วรรณ-บ้านนายคํา มณี จนั สุ ข
5.บ้านนาง นาง ชุ่มมงคล-บ้านนายทองคํา มณี จนั สุ ข
6.บ้านนายคํา มณี จนั สุ ข-บ้านนางสาวประนอม ชาวพลกรังบ้านนางสาวนํCาผึCง อุ่นติDบ
7.บ้านนายก๋ อง ยอดปั ญญา-บ้านนางสาวลินดา ลินลาด

จํานวน 108,000

บาท

- &.ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
พร้อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้ าย
งบประมาณ 108,000.-บาท (หนึ-งแสนแปดพันบาทถ้วน)
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 126 ลําดับที- 10)
ยุทธศาสตร์ ที- 5 การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพืCนฐานอื-นๆ ทีจําเป็ นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ-นเพื-อรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน (หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072
ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการปรับปรุ งระบบประปาหมู่บา้ น
(บ้านนายพลกฤษณ์ บุญแจ้ง-สุ ดเขตเทศบาลตําบลบ้านเหล่า)
หมู่ที- 11 บ้านเหล่าเจริ ญราษฎร์ ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชี ยงรุ ้ง
จังหวัดเชียงราย
(บ้านนายรุ่ งเรื อง-สุ ดเขตเทศบาลตําบลบ้านเหล่า)
ท่อ พีวซี ี . ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิCว ยาว 500 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
งบประมาณ 60,000.-บาท (หกหมื-นบาทถ้วน)
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 127 ลําดับที- 11 )
ยุทธศาสตร์ ที- 5 การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพืCนฐานอื-นๆ ทีจําเป็ นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ-นเพื-อรองรับการเข้าสู่ ประชาคม

จํานวน 60,000

บาท

- &1อาเซี ยน (หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072
ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

งบเงินอุดหนุน

รวม

40,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

40,000

บาท

เงินอุดหนุ นกิจการที-เป็ นสาธารณประโยชน์

จํานวน 40,000

บาท

อุดหนุ นการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
โครงการขยายเขตไฟฟ้ า/ปรับปรุ งระบบจ่ายไฟภายในเขตเทศบาล
หมู่ที- 12 บ้านเหล่า ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย
(รายละเอียดตามการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอําเภอเวียงชัยกําหนด)
งบประมาณ 40,000.-บาท (สี- หมื-นบาทถ้วน)
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 112 ลําดับที- 115)
ยุทธศาสตร์ ที- 5 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ ง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพืCนฐานอื-นๆ ที-จาํ เป็ นใน
เขตองค์กรปกครองท้องถิ-นเพื-อรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน (หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072
ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-137งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกูล

รวม

1,627,050

บาท

รวม

1,277,050

บาท

เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)

รวม

1,277,050

บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

จํานวน 599,400

บาท

จํานวน 606,490

บาท

งบบุคลากร

เพื-อจ่ายเป็ นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 3 อัตรา
พร้อมค่าปรับปรุ งค่าจ้างประจํา
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจ้างหรื อเงินที-จ่ายเพิ-มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 4 อัตรา พนักงานจ้างทัว- ไป จํานวน 2 อัตรา รวม 6 อัตรา
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-138เงินเพิ-มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

จํานวน 71,160

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

300,000

บาท

ค่ าใช้ สอย

รวม

240,000

บาท

รายจ่ายเพื-อให้ได้มาซึ- งบริ การ

จํานวน 220,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว- คราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 4 อัตรา พนักงานจ้างทัว- ไป จํานวน 2 อัตรา รวม 6 อัตรา
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072
ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

ค่าจ้างเหมาแรงงานจัดเก็บขยะมูลฝอย
ตัCงไว้ 200,000.-บาท
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 80 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ- งแวดล้อม (หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนของถิ-น)
ค่าจ้างเหมาบริ การกําจัดสิ- งปฏิกลู (ขยะอันตราย)
ตัCงไว้ 20,000.-บาท
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้

-139(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 137 ลําดับที- 13)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
รายจ่ายเกี-ยวเนื- องกับการปฏิบตั ิราชการที-ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื-นๆ
โครงการเพิ-มประสิ ทธิ ภาพการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่ วม

จํานวน 20,000

บาท

ค่ าวัสดุ

รวม

60,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จํานวน 40,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ-มประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่ วม
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 80 ลําดับที- 8)
ยุทธศาสตร์ ที- 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ- งแวดล้อม
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072
ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

ถังขยะมูลฝอย ตัCงไว้ 40,000.-บาท
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อถังขยะมูลฝอย
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 79 ลําดับที- 1)
ยุทธศาสตร์ ที- 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ- งแวดล้อม

-140(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
วัสดุเครื- องแต่งกาย

จํานวน 20,000

บาท

รวม

50,000

บาท

รวม

50,000

บาท

จํานวน 50,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC ออุปกรณ์ป้องกันเชืC อโรค เสืC อคลุม หน้ากาก ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 144 ลําดับที- 26)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
งบลงทุน
ค่ าทีดินและสิ งก่ อสร้ าง
ค่าก่อสร้างสิ- งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุ งสถานที-ทิCงขยะและขุดบ่อฝังกลบ
เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับสถานที-ทิCงขยะและขุดบ่อฝังกลบ
งบประมาณ 50,000.-บาท (ห้าหมื-นบาทถ้วน)
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 79 ลําดับที- 2)

-,ยุทธศาสตร์ ที- 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ- งแวดล้อม (หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน
งานส่ งเสริมและสนับสนุนความเข้ มแข็งชุ มชน

รวม

132,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

122,000

บาท

ค่ าใช้ สอย

รวม

122,000

บาท

รายจ่ายเกี-ยวเนื- องกับการปฏิบตั ิราชการที-ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื-นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ-นไทย (18 มีนาคม )

จํานวน 2,000

บาท

จํานวน 25,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันท้องถิ-นไทย (18 มีนาคม )
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 133 ลําดับที- 20)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการจัดเก็บข้อมูลพืCนฐานเพื-อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน ค่าสํารวจ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าพิมพ์เอกสาร ฯลฯ

-,ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 129 ลําดับที- 2)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

จํานวน 25,000

บาท

จํานวน 5,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าตอบแทน ค่าอาหาร เครื- องดื-ม ค่าเอกสาร ค่าแบบพิมพ์ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 133 ลําดับที- 22)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการฝึ กอบรมศูนย์พฒั นาเด็กและเยาวชน เทศบาลตําบลบ้านเหล่า
เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าตอบแทน ค่าอาหาร เครื- องดื-ม ค่าเอกสาร ค่าแบบพิมพ์ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 74 ลําดับที- 10)
ยุทธศาสตร์ ที- 3 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ การพาณิ ชย์ การ
ท่องเที-ยว การเกษตรและอุตสาหกรรม(หนังสื อสั-งการ ด่วน
ที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-143โครงการศูนย์พฒั นาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตําบลบ้านเหล่า

จํานวน 5,000

บาท

จํานวน 20,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าตอบแทน ค่าอาหาร เครื- องดื-ม ค่าเอกสาร ค่าแบบพิมพ์ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 46 ลําดับที- 11)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส
เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการส่ งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน
ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 45 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-144โครงการส่ งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ ฯ

จํานวน 20,000

บาท

จํานวน 20,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,000

บาท

เงินอุดหนุ นส่ วนราชการ

จํานวน 10,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร
ค่าเครื- องดื-ม ค่าพาหนะ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 66 ลําดับที- 1)
ยุทธศาสตร์ ที- 3 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ การพาณิ ชย์
การท่องเที-ยว การเกษตรและอุตสาหกรรม (หนังสื อสั-งการ ด่วน
ที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการเสริ มสร้างความรู ้เกี-ยวกับประชาธิ ปไตย การมีส่วนร่ วม
การปรองดองสมานฉันท์ ของประชาชนกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น
เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร เครื- องดื-ม ค่าตอบแทน ค่าเอกสาร ค่าแบบพิมพ์ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 134 ลําดับที- 1)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

- ,.อุดหนุ นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ สานเส้นพลาสติกสารพัด
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 75 ลําดับที- 10)
ยุทธศาสตร์ ที- 3 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ การพาณิ ชย์
การท่องเที-ยว การเกษตรและอุตสาหกรรม (หนังสื อสั-งการ ด่วน
ที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ-น)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

150,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

140,000

บาท

ค่ าใช้ สอย

รวม

140,000

บาท

โครงการกีฬาสี สัมพันธ์เด็กนักเรี ยนอนุบาลและผูป้ กครอง
โรงเรี ยนเทศบาล 1 (แม่เผือ- )
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื- องดื-ม ค่าป้ าย ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 56 ลําดับที- 6)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข

จํานวน 10,000

บาท

-146(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072
ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการกีฬาสี สัมพันธ์เด็กอนุบาลและผูป้ กครอง

จํานวน 10,000

บาท

จํานวน 100,000

บาท

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื- องดื-ม ค่าป้ าย ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 56 ลําดับที- 6)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072
ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเพื-อความสัมพันธ์ในชุมชน
เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาประชาชน
เพื-อความสัมพันธ์ในชุมชน
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 56 ลําดับที- 5)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

- ,2-

จํานวน 20,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

10,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

10,000

บาท

เงินอุดหนุ นกิจการที-เป็ นสาธารณประโยชน์

จํานวน 10,000

บาท

โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ด้านกีฬาให้เด็ก เยาวชนและประชาชนใน
ชุมชน
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าเครื- องดื-ม ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 56 ลําดับที-7)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

อุดหนุ นสํานักงานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย
โครงการส่ งเสริ มสนับสนุนและพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงราย
ตัCงไว้ 10,000.-บาท
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 59 ลําดับที- 22)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-148งานศาสนาวัฒนธรรมท้ องถิน

รวม

469,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

377,000

บาท

ค่ าใช้ สอย

รวม

377,000

บาท

รายจ่ายเกี-ยวเนื- องกับการปฏิบตั ิราชการที-ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื-นๆ
ค่าใช้จ่ายเข้าวัดปฏิบตั ิธรรมเนื-องในเทศกาลเข้าพรรษา

จํานวน 5,000

บาท

จํานวน 5,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเข้าวัดปฏิบตั ิธรรมเนื-องในเทศกาลเข้าพรรษา
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 54 ลําดับที- 22)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าใช้จ่ายในการบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน
เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 42 ลําดับที- 2)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072
ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-149ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตโดยใช้หลักธรรมะกลุ่มผูส้ ู งอายุ

จํานวน 15,000

บาท

จํานวน 250,000

บาท

จํานวน 80,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตโดย
ใช้หลักธรรมะกลุ่มผูส้ ู งอายุ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 54 ลําดับที- 24)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าใช้จ่ายในงานประเพณี ลอยกระทงประจําปี
เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในงานประเพณี ลอยกระทงประจําปี
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 53 ลําดับที- 21
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าใช้จ่ายในงานประเพณี วนั สงกรานต์
เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในงานประเพณี วนั สงกรานต์
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 53 ลําดับที- 20)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข

-150(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าใช้จ่ายในพิธีวนั เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ

จํานวน 10,000

บาท

จํานวน 10,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในพิธีวนั เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 53 ลําดับที- 17)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072
ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าใช้จ่ายในพิธีวนั เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นีนาถ
เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในพิธีวนั เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 53 ลําดับที- 18)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-151-

ค่าใช้จ่ายในพิธีวนั ปิ ยมหาราช

จํานวน 2,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

7;,666

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

92,000

บาท

เงินอุดหนุ นส่ วนราชการ

จํานวน 75,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในพิธีวนั ปิ ยมหาราช
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 53 ลําดับที- 19)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072
ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

อุดหนุ นที-ทาํ การปกครองอําเภอเวียงเชียงรุ ้ง ตัCงไว้ 75,000.-บาท
โครงการงานส่ งเสริ มวัฒนธรรมประเพณี อนั ดี
และวันสําคัญทางศาสนา
อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง ตัCงไว้ 5,000.-บาท
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 51 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข

-152(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการจัดเครื- องราชสักการะ เนื- องในวันครบรอบวันสวรรคต
และวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชินี
ตัCงไว้ 5,000.-บาท
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 50 ลําดับที- 1)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการจัดงานเนื- องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ตัCงไว้ 5,000.-บาท
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 50 ลําดับที- 3)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชิ นีนาถ ตัCงไว้ 10,000.-บาท
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป

-153(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 50 ลําดับที- 4)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการจัดงานพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา
เนื-องในวันปิ ยมหาราช
วันที- 23 เดือนตุลาคม ตัCงไว้ 5,000.-บาท
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 50 ลําดับที- 5)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
โครงการจัดงานสรงนํCาพ่อขุนมังรายมหาราช
ตัCงไว้ 5,000.-บาท
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 50 ลําดับที- 2)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-154โครงการจัดงานวันพ่อขุนมังรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย
ตัCงไว้ 40,000.-บาท
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 51 ลําดับที- 6)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
เงินอุดหนุ นกิจการที-เป็ นสาธารณประโยชน์
อุดหนุ นวัดพระธาตุดอยตุง อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ตัCงไว้ 12,000.-บาท
โครงการส่ งเสริ มประเพณี นมัสการและสรงนํCาพระธาตุดอยตุง
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 51 ลําดับที- 8)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
อุดหนุ นสภาวัฒนธรรมตําบลเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
โครงการคัดเลือกคนดีศรี ทอ้ งถิ-นเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 52 ลําดับที- 14)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข

จํานวน 17,000

บาท

-155(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด

รวม

40,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

10,000

บาท

ค่ าวัสดุ

รวม

10,000

บาท

วัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรื อการแพทย์

จํานวน 10,000

บาท

รวม

30,000

บาท

รวม

30,000

บาท

จํานวน 30,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุสารเคมีสาํ หรับทําความสะอาดตลาดสดเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 144 ลําดับที- 26)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
งบลงทุน
ค่ าทีดินและสิ งก่ อสร้ าง
ค่าบํารุ งรักษาและปรับปรุ งที-ดินและสิ- งก่อสร้าง
ค่าบํารุ งรักษาและปรับปรุ งตลาดสด
ค่าบํารุ งรักษาและปรับปรุ งตลาดสด
เพื-อจ่ายเป็ นค่าบํารุ งรักษาและปรับปรุ งตลาดสด
เทศบาลตําบลบ้านเหล่า

-156-

ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 78 ลําดับที- 5)
ยุทธศาสตร์ ที- 3 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ การพาณิ ชย์
การท่องเที-ยว การเกษตรและอุตสาหกรรม (หนังสื อสั-งการ ด่วน
ที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ-น)

งานโรงฆ่ าสั ตว์

รวม

453,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

383,000

บาท

ค่ าใช้ สอย

รวม

270,000

บาท

รายจ่ายเพื-อให้ได้มาซึ- งบริ การ

จํานวน 270,000

บาท

ค่าจ้างเหมาบริ การแรงงานชําแหละสัตว์
ตัCงไว้ 270,000.-บาท
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 137 ลําดับที- 13)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-157ค่ าวัสดุ

รวม

95,000

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว

จํานวน 15,000

บาท

จํานวน 80,000

บาท

ค่าถุงดํา ผ้ากันเปืC อนพลาสติก รองเท้าบูท๊ นํCาหมึกปัD มตรา ต่าง ๆ ฯลฯ
ตัCงไว้ 15,000.-บาท เพื-อจ่ายเป็ นค่าถุงดํา ผ้ากันเปืC อนพลาสติก
รองเท้าบูท๊ นํCาหมึกปัD มตรา ต่าง ๆ ฯลฯ ในโรงฆ่าสัตว์
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 61 ลําดับที- 5)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
วัสดุเชืCอเพลิงและหล่อลื-น
ค่าแก๊สหุ งต้ม ตัCงไว้ 80,000.-บาท
เพื-อจ่ายเป็ นแก๊สหุ งต้มในโรงฆ่าสัตว์
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 61 ลําดับที- 5)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-158ค่ าสาธารณูปโภค

รวม

18,000

บาท

ค่าไฟฟ้ า

จํานวน 18,000

บาท

รวม

70,000

บาท

รวม

70,000

บาท

จํานวน 70,000

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าโรงฆ่าสัตว์
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 138 ลําดับที- 2)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072
ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
งบลงทุน
ค่ าทีดินและสิ งก่ อสร้ าง
ค่าบํารุ งรักษาและปรับปรุ งที-ดินและสิ- งก่อสร้าง
ค่าบํารุ งรักษาและปรับปรุ งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์
ค่าบํารุ งรักษาและปรับปรุ งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์
เพื-อจ่ายค่าบํารุ งรักษาและปรับปรุ งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์
เทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 60 ลําดับที- 4)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข (หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

- 59
แผนงานงบกลาง

งบกลาง

รวม

11,961,810

บาท

รวม

11,961,810

บาท

งบกลาง

รวม

11,961,810

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จํานวน 200,000

บาท

จํานวน 2,309,120

บาท

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตัCงไว้ 200,000.-บาท
เพื-อจ่ายเป็ นค่าสมทบกองทุนประกันสังคม
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560-2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
เพื-อจ่ายเป็ นค่าช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
เนื-องจากกิจการประปายังมีรายได้ไม่เพียงพอที-เลีCยงตัวเองได้
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้ 1,725,030.-บาท
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป 584,090.-บาท
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560-2562 หน้า 138 ลําดับที- 7)

- 17-

ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072
ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

เบีCยยังชีพผูส้ ู งอายุ
เพื-อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือผูส้ ู งอายุในชุมชน
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560–2562 หน้า 44 ลําดับที- 3)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0891.3/ว1502 ลง
วันที- 2 สิ งหาคม 2559 เรื- อง การซักซ้อมแนวทางการตัCงงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันรายได้แก่ผสู ้ ู งอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผพู ้ ิการและทุพพลภาพ)

จํานวน 7,022,300

บาท

-161-

เบีCยยังชีพคนพิการ

จํานวน 1,440,000

บาท

จํานวน 100,000

บาท

จํานวน 219, 7

บาท

เพื-อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือคนพิการในชุมชน
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560–2562 หน้า 44 ลําดับที- 4)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0891.3/ว1502 ลง
วันที- 2 สิ งหาคม 2559 เรื- อง การซักซ้อมแนวทางการตัCงงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันรายได้แก่ผสู ้ ู งอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผพู ้ ิการและทุพพลภาพ)
เบีCยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
เพื-อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคเอดส์ในชุมชน
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560–2562 หน้า 44 ลําดับที- 2)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072
ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
สํารองจ่าย
เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในกรณี เร่ งด่วนหรื อช่วยเหลือ
บรรเทาสาธารณภัย บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560-2562 หน้า138 ลําดับที- 1)

-1ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072
ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินบํารุ งสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
ตัCงไว้ 38,000.-บาท
เพื-อจ่ายเป็ นค่าบํารุ งให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560-2562 หน้า138 ลําดับที- 3)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าใช้จ่ายเกี-ยวกับการจราจร ตัCงไว้ 30,000.-บาท
เพื-อใช้จ่ายเกี-ยวกับเครื- องใช้กิจการจราจร
เครื- องหมายสัญญาณไฟจราจร ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560-2562 หน้า122 ลําดับที- 1)
ยุทธศาสตร์ ที- 5 การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพืCนฐานอื-นๆ ทีจําเป็ นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ-นเพื-อรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
อาเซี ยน (หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072
ลงวันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

จํานวน 198,000

บาท

-163ค่าใช้จ่ายโครงการระบบหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ-น
(กองทุนหลักประกันสุ ขภาพเทศบาลตําบลบ้านเหล่า)
ตัCงไว้ 130,000.-บาท
เพื-อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการระบบหลักประกันสุ ขภาพ
ในระดับท้องถิ-น(กองทุนหลักประกันสุ ขภาพเทศบาลตําบลบ้านเหล่า)
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560-2562 หน้า 61 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ และสังคมเพื-อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็ นสุ ข
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
เงินช่วยพิเศษ
เพื-อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือศพ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้างเทศบาล ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560-2562 หน้า 138 ลําดับที- 4)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

จํานวน 20,000

บาท

- 1,เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ-น (กบท.)

จํานวน 453,280

บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ-น (กบท.)
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560-2562 หน้า138 ลําดับที- 5)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการการประปาเทศบาลตําบลบ้ านเหล่ า
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลบ้านเหล่า
อําเภอ เวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชี ยงราย
ประมาณการรายรับทั!งสิ! น 3,426,120 บาท แยกเป็ น
รายได้ เป็ นเงิน 3,426,120 บาท
ค่าจําหน่ายนํCาจากมาตรวัดนํCา

จํานวน

1,000,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

2,309,120 บาท

คําชีCแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี งบประมาณที-ผา่ นมา
200,000.-บาท คาดว่าจะจําหน่ายนํCาจากมาตรวัดนํCาได้เพิ-มขึCน
ค่าจําหน่ายสิ- งของจากคลังพัสดุ
คําชีCแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี งบประมาณที-ผา่ นมา
40,000.-บาท คาดว่าจะจําหน่ายสิ- งของจากคลังพัสดุได้เพิ-มขึCน
เงินที-งบประมาณทัว- ไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ
คําชีCแจง ตัCงรับไว้โดยคํานวณจากเงินงบประมาณทัว- ไป
ช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการประปา
เพื-อให้กิจการประปาช่วยเหลือตนเองได้

-165ดอกเบีCยเงินฝากธนาคาร

จํานวน

4,000 บาท

ผลประโยชน์อื-น

รวม

8,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

คําชีCแจง ประมาณการไว้เท่ากับปี งบประมาณที-ผา่ นมา
4,000.-บาท โดยอาศัยตามเกณฑ์รายได้ปีที-ผา่ นมา

คําชีCแจง ประมาณการไว้เท่ากับปี งบประมาณที-ผา่ นมา 7,000.-บาท
โดยอาศัยตามเกณฑ์รายได้ปีที-ผา่ นมา
ค่าปรับ
คําชีCแจง ประมาณการไว้เท่ากับปี งบประมาณที-ผา่ นมา
1,000.-บาท โดยอาศัยตามเกณฑ์รายได้ปีที-ผา่ นมา
รายได้เบ็ดเตล็ด
คําชีCแจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี งบประมาณที-ผา่ นมา
4,600.-บาท คาดว่าจะจัดเก็บรายได้เบ็ดเตล็ดได้เพิ-มขึCน

-166รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ าย
งบประมาณรายจ่ ายเฉพาะกิจการ กิจการการประปาเทศบาลตําบลบ้ านเหล่ า
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลบ้านเหล่า
อําเภอ เวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชี ยงราย
ประมาณการรายจ่ ายรวมทั!งสิ!น 3,426,120 บาท จ่ ายจากรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัวไป
แยกเป็ น
งบบุคลากร เป็ นเงิน 1,714,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื-อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล จํานวน 3 อัตรา
พร้อมค่าปรับปรุ งเงินเดือน
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ-น)
เงินประจําตําแหน่ง
เพื-อจ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ
กองการประปา จํานวน 1 อัตรา
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

รวม

1,714,520 บาท

จํานวน

333, 37 บาท

จํานวน

42,000 บาท

- 12ค่าจ้างลูกจ้างประจํา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จํานวน

225,480 บาท

จํานวน

496,060 บาท

จํานวน

62,800 บาท

รวม

21,400 บาท

จํานวน

11,400 บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าจ้างหรื อเงินที-จ่ายเพิ-มให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 2 อัตรา พนักงานจ้างทัว- ไป จํานวน 2 อัตรา รวม 4 อัตรา
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
เงินเพิ-มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
เพื-อจ่ายเพื-อจ่ายเป็ นค่าครองชี พชัว- คราว
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
พนักงานจ้างทัว- ไป จํานวน 2 อัตรา รวม 4 อัตรา
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้ 43,310.-บาท
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป 19,490.-บาท
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณพ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

งบดําเนินงาน เป็ นเงิน 1,260,400 บาท
ค่ าตอบแทน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื-อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป

-168(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 12)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ

จํานวน

10,000 บาท

รวม

191,000 บาท

รวม

25,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 136 ลําดับที- 10)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่ าใช้ สอย
รายจ่ายเกี-ยวเนื- องกับการปฏิบตั ิราชการที-ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื-น (03)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
ตัCงไว้ 20,000.-บาท
เพื-อจ่ายเป็ นค่าลงทะเบียน ค่าเบีCยเลีCยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที-พกั และค่าใช้จ่ายอื-น ฯลฯ ในการเดินทาง
ไปราชการ หรื อไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและ พนักงานจ้างเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560-2562 หน้า 137 ลําดับที- 19)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-169รายจ่ายเกี-ยวเนื- องกับการปฏิบตั ิราชการที-ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื-นๆ

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

136,000 บาท

โครงการอบรมให้ความรู ้แก่ผใู ้ ช้นC าํ ประปา
ตัCงไว้ 5,000.-บาท
เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าเครื- องดื-ม ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560-2562 หน้า 132 ลําดับที- 15)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
รายจ่ายเพื-อให้ได้มาซึ- งบริ การ
ค่าจ้างเหมาแรงงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
เช่นค่าขยะมูลฝอย ค่านํCาประปา ฯลฯ
ตัCงไว้ 78,000.-บาท
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 137 ลําดับที- 13)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าตรวจสอบ คุณสมบัตินC าํ ประปา ตัCงไว้ 8,000.-บาท
เพื-อจ่ายเป็ นค่าตรวจสอบ คุณสมบัตินC าํ ประปา
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560-2562 หน้า 137 ลําดับที- 13)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-170ค่าจ้างเหมาบริ การในการเปลี-ยนหิ นกรอง,ทรายกรอง,
ล้างตะกอนถังกรองนํCา
ตัCงไว้ 50,000.-บาท
เพื-อจ่ายเป็ นค่าค่าจ้างเหมาบริ การในการเปลี-ยนหิ นกรอง,
ทรายกรอง,ล้างตะกอนถังกรองนํCา
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560-2562 หน้า 137 ลําดับที- 13)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าบํารุ งรักษาและซ่อมแซม

จํานวน

30,000 บาท

รวม

530,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

ค่าบํารุ งรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพื-อจ่ายเป็ นค่าบํารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน
เช่น ระบบประปา คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560-2562 หน้า 137 ลําดับที- 13)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่ าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
เพื-อจ่ายเป็ นค่าซืC อสิ- งของเครื- องใช้ต่าง ๆ
เช่น กระดาษ แฟ้ ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 148 ลําดับที- 43)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-171วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่นหลอดไฟฟ้ า บัลลาสด์ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560-2562 หน้า 148 ลําดับที- 43)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
วัสดุก่อสร้าง
เพื-อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซืC อวัสดุอุปกรณ์
เช่น ท่อนํCาประปา ปูน หิ น ดิน ทราย ไม้ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป (แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560-2562 หน้า 148
ลําดับที- 43) ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
วัสดุเชืCอเพลิงและหล่อลื-น
เพื-อจ่ายเป็ นค่าเชืC อเพลิงและหล่อลื-น เช่นนํCามันดีเซล
นํCามันหล่อลื-น ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560-2562 หน้า 148 ลําดับที- 43)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-172วัสดุวทิ ยาศาสตร์ หรื อการแพทย์

จํานวน

300,000 บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าวัสดุวทิ ยาศาสตร์ การแพทย์ สําหรับกิจการประปา
เช่น หิ นกรอง ทรายกรอง คลอรี น สารส้ม ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป (แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560-2562 หน้า 148
ลําดับที- 43)ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
วัสดุคอมพิวเตอร์

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์ ฯลฯ
ที-เกี-ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560-2562 หน้า 148 ลําดับที- 43)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
วัสดุอื-น
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อวัสดุอุปกรณ์อื-น ๆ
เช่น มิเตอร์ ไฟฟ้ า ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560-2562 หน้า 148 ลําดับที- 43)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)

-173ค่ าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้ า

รวม

518,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

18,000 บาท

รวม

21,200 บาท

จํานวน

5,200 บาท

เพื-อจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ า โรงสู บนํCากิจการประปา
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560-2562 หน้า 138 ลําดับที- 2)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
ค่าบริ การโทรศัพท์
เพื-อจ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายอื-นที-เกิดขึCนเกี-ยวกับ
การใช้บริ การ เช่น ค่าเช่าเครื- อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์
ค่าเช่าใช้คู่สายสําหรับอินเตอร์ เน็ตความเร็ วสู ง
ค่าบํารุ งรักษาสาย ค่าใช้บริ การ ฯลฯ
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า138 ลําดับที- 2)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
งบลงทุน เป็ นเงิน 421,200 บาท
ค่ าครุ ภัณฑ์
ครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน
เก้าอีCทาํ งาน จํานวน 2 ตัว ตัCงไว้ 3,200.-บาท
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเก้าอีCทาํ งาน จํานวน 2 ตัว
ราคาตามท้องตลาดทัว- ไป เนื- องจากมีความจําเป็ น
ใช้ในงานราชการเทศบาล

-174ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 148 ลําดับที- 44)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
พัดลมติดผนัง จํานวน 2 ตัว ตัCงไว้ 2,000.-บาท
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อพัดลมติดผนัง จํานวน 2 ตัว
ราคาตามท้องตลาดทัว- ไป เนื- องจากมีความจําเป็ น
ใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 148 ลําดับที- 44)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์

จํานวน

16,000 บาท

รวม

400,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

เครื- องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
ตัCงไว้ 16,000.-บาท
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิCว) จํานวน 1 เครื- อง
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเครื- องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิCว) จํานวน 1 เครื- อง
เนื-องจากมีความจําเป็ นใช้ในงานราชการเทศบาล
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 149 ลําดับที- 46)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืCนฐานครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื- อสาร ประจําปี 2559)
ค่ าทีดินและสิ งก่ อสร้ าง
ค่าก่อสร้างสิ- งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานประปา เทศบาลตําบลบ้านเหล่า
หมู่ที- 6 บ้านเหล่า ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย
อาคารขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร

-175ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
พร้อมป้ ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้ าย
งบประมาณ 400,000.-บาท (สี- แสนบาทถ้วน)
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560–2562 หน้า 125 ลําดับที- 5)
ยุทธศาสตร์ ที- 5 การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพืCนฐานอื-นๆ ทีจําเป็ นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ-นเพื-อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลง
วันที- 15 กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
งบกลาง เป็ นเงิน 30,000 บาท
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตัCงไว้ 30,000.-บาท
เพื-อจ่ายเป็ นค่าสมทบกองทุนประกันสังคม
ตัCงจ่ายจากเงินรายได้
(แผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2560-2562 หน้า 136 ลําดับที- 7)
ยุทธศาสตร์ ที- 6 การพัฒนาด้านการเมืองและบริ หาร
(หนังสื อสั-งการ ด่วนที-สุด ที- มท 0808.2/ว4072 ลงวันที- 15
กรกฎาคม 2559 เรื- องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น)
นายประเสริ ฐ นัCนต๊ะรัตน์
( ประธานสภาฯา)

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายร่ างเทศบัญญัติประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. .17 วาระที- อีกหรื อไม่

ที-ประชุม

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติที-ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า จะพิจารณารับหลักการแห่งร่ างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. .17 วาระที-

- 21นายประเสริ ฐ นัCนต๊ะรัตน์
( ประธานสภาฯา)

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายร่ างเทศบัญญัติประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. .17 วาระที- อีกหรื อไม่

ที-ประชุม

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

ทีประชุ มสภาเทศบาล

- ขอมติที-ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า จะพิจารณารับหลักการแห่งร่ างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. .17 วาระที-

- ที-ประชุมสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบรับหลักการร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. .17 ดังนีC

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

-เห็นชอบ

จํานวน 11 เสี ยง

-ไม่เห็นชอบ

จํานวน - เสี ยง

-ไม่ออกเสี ยง

จํานวน - เสี ยง

- สรุ ปที-ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า มีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์รับหลักการ
ร่ าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

- ต่อไปเป็ นการตัCงคณะกรรมการแปรญัตติ การแต่งตัCงสามารถแต่งตัCง &-2 คน และกําหนด
วันรับคําแปรญัตติ ที-จะให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ยนื- ญัตติขอแปรญัตติ

นายสาธิ ต แก้วรากมุข
(เลขานุการสภาฯ)

- การเสนอคณะกรรมการแปรญัตติถา้ เกิน & คน ส่ วนที-เกิน ใน , เป็ นข้อเสนอจาก
นายกเทศมนตรี วิธีการคือจะมีผเู ้ สนอและมีผรู ้ ับรองสองคน

นายสาธิ ต แก้วรากมุข
(เลขานุการสภาฯ

- ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอรายชื-อบุคคลเป็ นกรรมการแปรญัตติฯ จํานวน & ท่าน
โดยการเสนอชื-อ

- 22นายสุ คาํ มณี จนั สุ ข
(สมาชิกสภาฯ)
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์

ทีประชุ มสภาเทศบาล

- เสนอ นายสมศักดิ/ อินทรพานิช โดยมีผรู ้ ับรองคือ นายสมบัติ มัน- กุง
และ นายอินจันทร์ วันดี
- ขอมติที-ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า รับรองนายสมศักดิ/ อินทรพานิช
เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ
- ที-ประชุมสภาเทศบาล มีมติรับรองนายสมศักดิ/ อินทรพานิช เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ
ดังนีC
-เห็นชอบ

จํานวน 11 เสี ยง

-ไม่เห็นชอบ

จํานวน - เสี ยง

-ไม่ออกเสี ยง

จํานวน - เสี ยง

นางบัวเรี ยว คําแดงใส
(สมาชิกสภาฯ)

- เสนอ นายสุ คาํ มณี จนั สุ ข โดยมีผรู ้ ับรองคือ นายเมืองอินทร์ บุญสม
และ นายสมศักดิ/ อินทรพาณิ ช

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

- ขอมติที-ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า รับรองนายสุ คาํ มณี จนั สุ ข
คณะกรรมการแปรญัตติ

ทีประชุ มสภาเทศบาล

- ที-ประชุมสภาเทศบาล มีมติรับรองนายสุ คาํ มณี จนั สุ ข เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ
ดังนีC

นายอํานาจ ยอดปั ญญา
(สมาชิกสภาฯ)

-เห็นชอบ

จํานวน 11 เสี ยง

-ไม่เห็นชอบ

จํานวน - เสี ยง

-ไม่ออกเสี ยง

จํานวน - เสี ยง

- เสนอ นายสิ ทธิ ศกั ดิ/ สุ ขเกษม โดยมีผรู ้ ับรองคือ นายสุ คาํ มณี จนั สุ ข
นายสมศักดิ/ อินทรพานิช

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

-178- ขอมติที-ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า รับรองนายสิ ทธิ ศกั ดิ/ สุ ขเกษม
เป็ น คณะกรรมการแปรญัตติ

ทีประชุ มสภาเทศบาล

- ที-ประชุมสภาเทศบาล มีมติรับรองนายสมศักดิ/ อินทรพานิช เป็ นคณะกรรมการแปรญัตติ
ดังนีC

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)
ที-ประชุม

-เห็นชอบ

จํานวน 11 เสี ยง

-ไม่เห็นชอบ

จํานวน - เสี ยง

-ไม่ออกเสี ยง

จํานวน - เสี ยง

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื-อเป็ นคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรื อไม่

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ที-ประชุมสภาเทศบาล มีมติรับรองคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน & ท่าน คือ
(ประธานสภาฯ)
. นายสมศักดิ/ อินทรพานิช
. นายสุ คาํ
มณี จนั สุ ข
&. นายสิ ทธิ ศกั ดิ/ สุ ขเกษม
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - เมื-อได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ขอกําหนดให้มีการกําหนดวันรับคําแปรญัตติขอคณะกรรมการ
(ประธานสภาฯ)
แปรญัตติ ในวันที- 1, 2, 3 สิ งหาคม ..5 เวลา 73.&7 - 1.&7 น. ณ ห้อง ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลบ้านเหล่า
ทีประชุ มสภาเทศบาล

- มีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นชอบกําหนดวันรับคําแปรญัตติวนั ที- 1, 2, 3 สิ งหาคม ..5
เวลา 73.&7- 1.&7 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

นายสาธิ ต แก้วรากมุข
(เลขานุการสภา)

- หลังจากกําหนดวันรับคําแปรญัตติ จะต้องมีการประชุมของกรรมการแปรญัตติ
ซึ- งเลขานุการสภาเทศบาล จะต้องมีการนัดประชุมกรรมการแปรญัตติ เพื-อเลือกประธาน
และเลขานุการกรรมการแปรญัตติ เพื-อทําหน้าที-ในการรับคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. .17
- ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน ร่ วมประชุมในวันที- . สิ งหาคม ..5 เวลา 1.77 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

-179นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - หลังจากกําหนดวันรับคําแปรญัตติ ขอความเห็นชอบจากมติที-ประชุมกําหนดวันประชุม สมัยสามัญ
(ประธานสภาฯ)
สมัยที- & ครัCงที- เพื-อพิจารณาร่ างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. .17
วาระที- ขัCนแปรญัตติและวาระที- & ขัCนลงมติ ในวันที- & สิ งหาคม ..5 เวลา 75.&7 น.
ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
ทีประชุ มสภาเทศบาล
(ประธานสภาฯ)

- มติเป็ นเอกฉันท์กาํ หนดวันประชุม สมัยสามัญ สมัยที- & ครัCงที- เพื-อพิจารณาร่ างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. .17 วาระที- แปรญัตติ และวาระที- & ขัCนลงมติ
ในวันที- & สิ งหาคม ..5 เวลา 75.&7 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - วาระที- &. -.&.. พักรับประทานอาหารกลางวัน มาเริ- มประชุมในภาคบ่าย
(ประธานสภาฯ)
พักการประชุ ม เวลา ";. 6 น.
เริมประชุ มเวลา " . 6 น.
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - เวลา &.&7 น. เริ- มประชุ มสภาเทศบาล ได้นบั องค์ประชุม มี 7 ท่าน เนื-องจาก นายแสวง
( ประธานสภาฯ)
แสงเดือน สมาชิกสภาเทศบาล ติดภารกิจด่วน ทําให้ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้

3.2 ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งเปนรายการใหม
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอเชิ ญนายกเทศมนตรี ชีCแจ้งข้อกฎหมาย ระเบียบและรายละเอียดที-เกี-ยวข้อง
(ประธานสภาฯ)
นายทองคํา ยาปะโลหิ ต
(นายกเทศมนตรี )

- ขอชีCแจงข้อกฎหมาย ระเบียบและรายละเอียดที-เกี-ยวข้อง ดังนีC

ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสื อสั-งการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-น พ.ศ. ., และแก้ไข
เพิ-มเติม (ฉบับที- และ & ) หมวด , การโอนและแก้ไขเปลี-ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 2 การโอนงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที-ดินและสิ- งก่อสร้าง ที-ทาํ ให้ลกั ษณะ ปริ มาณ คุณภาพเปลี-ยน หรื อโอนไปตัCงจ่ายเป็ นรายการใหม่ ให้
เป็ นอํานาจอนุมตั ิของสภาท้องถิ-น

- 37กองสาธารณสุ ขและสิ งแวดล้ อม
เรืองเดิม
ด้วยครุ ภณั ฑ์โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตําบลบ้านเหล่า คือ โต๊ะใช้วางซากสัตว์ (สุ กร) เพื-อดําเนินการชําแหละสัตว์
ปั จจุบนั มีจาํ นวน ตัว แต่มีความสู งทําให้ไม่เอืCอต่อการปฏิบตั ิงาน ชําแหละสัตว์ เพื-อให้การปฏิบตั ิงานของคนงาน
ชําแหละสัตว์ปฏิบตั ิงานได้สะดวกและรวดเร็ ว
กองสาธารณสุ ขและสิ- งแวดล้อม พิจารณาแล้วเห็นควรจัดหาจัดซืC อ
หรื อปรับปรุ งแก้ไขเครื- องมือ อุปกรณ์ โต๊ะฯลฯ ในการฆ่าสัตว์
ข้ อเท็จจริง
ปี งบประมาณ พ.ศ. ..5 เทศบาลตําบลบ้านเหล่า โดยกองสาธารณสุ ขและสิ- งแวดล้อม ไม่ได้ตC งั งบประมาณไว้
เป็ นค่าปรับปรุ งซ่อมแซมเครื- องมือ อุปกรณ์ โต๊ะฯลฯ ในการฆ่าสัตว์ แต่อย่างใด ดังนัCนเพื-อให้มีงบประมาณสําหรับเป็ นค่า
ปรับปรุ งซ่ อมแซมเครื- องมือ อุปกรณ์ โต๊ะฯลฯ ในการฆ่าสัตว์ ประกอบกับเพื-อเป็ นการใช้จ่ายงบประมาณเป็ นไปตาม
ระเบี ย บวิธีงบประมาณขององค์กร-ปกครองส่ วนท้องถิ- น จึ งขออนุ มตั ิ โอนงบประมาณรายจ่า ยประจําปี ..5 ตัCงเป็ น
รายการใหม่ ดังนีC
โอนตั!งเป็ นรายการใหม่ .
แผนงานการพาณิ ชย์ งานโรงฆ่า สัตว์ งบดํา เนิ นงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัส ดุ ประเภทค่าใช้สอย
รายการเกี- ยวเนื- องกับการปฏิ บตั ิราชการที- ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื-นๆ รายการค่าใช้จ่ายในการปรั บปรุ งซ่ อมแซม
เครื- องมื อ อุ ป กรณ์ โต๊ะ ฯลฯ ในการฆ่ า สั ตว์ จํา นวนเงิ น 7,777-บาท เพื- อบํา รุ งรั ก ษาและซ่ อมแซมทรั พ ย์สิ น เช่ น
เครื- องมือ อุปกรณ์ โต๊ะฯลฯ ในการฆ่าสัตว์ ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป (แผนพัฒนาสามปี ..5 – .1 หน้า 1& ลําดับ
ที- ,)
โอนลด
แผนงานการพาณิ ชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน ค่าที-ดินและสิ- งก่อสร้ าง ค่าบํารุ งรักษาและปรับปรุ งที-ดินและ
สิ- งก่อสร้าง ค่าบํารุ งรักษาและปรับปรุ งโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์ จํานวน 27,777-บาท เพื-อจ่ายค่าบํารุ งรักษาและปรับปรุ ง
โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์เทศบาลตําบลบ้านเหล่ า งบประมาณตัCงไว้ 27,777.- บาท งบประมาณคงเหลื อก่ อนโอนลด
27,777 .- บาท ขอโอนลด 7,777. -บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 17,777.- บาท ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว- ไป
(แผนพัฒนาสามปี ..5 – .1 หน้า 1, ลําดับที- ,)

-181กองการศึกษา
เรืองเดิม
กองการศึกษา ได้ตC งั งบประมาณในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ..5 แผนงานการศึกษา งาน
บริ หารทัว- ไปเกี- ยวกับการศึกษา งบลงทุ น ค่าที-ดินและสิ- งก่อสร้ าง โครงการก่ อสร้ างรางระบายนํCา ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลบ้านเหล่า ขนาดกว้าง 7.,7 เมตร ยาว , .,7 เมตร ลึ ก 7. 7 – 7.&7 เมตร ตัCงไว้ .7,777 เมตร เพื-อ
ระบายนํCาเสี ยจากโรงอาหารลงสู่ รางระบายนํCาสาธารณะด้านหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และ
ศูนย์พ ฒ
ั นาเด็ ก เล็ กเทศบาล
ตําบลบ้านเหล่า ได้ก่อสร้างอาคารเรี ยนใหม่ จํานวน หลัง อยูบ่ ริ เวณด้านหลังของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้าน
เหล่า ซึ- งได้มีการก่อสร้างรางระบายนํCาไว้แล้วรอบอาคาร แต่ยงั ไม่ได้สร้างรางระบายนํCาเพื-อออกสู่ ดา้ นนอกศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก ทําให้นC าํ เสี ยขังอยูร่ างระบายนํCารอบอาคาร และนํCาเสี ยในอาคารไม่สามารถไหลออกจากอาคารได้ ในการแก้ปัญหา
ดังกล่าวจําเป็ นต้องก่อสร้างรางระบายนํCาจากอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ลงสู่ รางระบายนํCาสาธารณะด้านหน้าศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กเพิ-มอีก .& เมตร
ข้ อเท็จจริง
เพื-อให้มีรางระบายนํCาในการระบายนํCาออกจากรอบอาคาร จึงมีความจําเป็ นต้องก่อสร้ างรางระบายนํCาต่อจากราง
ระบายนํCารอบอาคารถึงรางระบ้ายนํCาสาธารณะด้านหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ปี งบประมาณ พ.ศ. ..5 กองการศึกษา
ไม่ได้ตC งั งบประมาณไว้ เพื-อให้มีงบประมาณเพียงพอในการดําเนิ นการก่อสร้างรางระบายนํCา จึงขออนุ มตั ิโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ..5 ตัCงเป็ นรายการใหม่ดงั นีC
โอนตั!งเป็ นรายการใหม่
แผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว- ไปเกี-ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าที-ดินและสิ- งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํCา ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า กว้าง 7.,7 เมตร ยาว 5...7 เมตร ลึ ก 7. 7-7.,7 เมตร ตัCงไว้
&7,777 บาท
โอนลด
1. แผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว- ไปเกี-ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าที-ดินและ สิ- งก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างรางระบายนํCา ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบล บ้านเหล่า กว้าง 7.,7 เมตร ยาว , ..7เมตร
2. ลึก 7 7-7&7 เมตร ตัCงไว้ .7,777 บาท ขอโอนลด .7,777 บาท
3. แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ-น งบดําเนินงาน
ค่ า ใช้ส อย รายจ่ า ยเกี- ย วเนื- อ งกับ การปฏิ บ ัติ ก ารปฏิ บ ัติ ราชการที- ไ ม่ เ ข้า ลัก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื- น ๆ
ค่าใช้จ่ายในงานประเพณี ลอยกระทงประจําปี งบประมาณตัCงไว้ .7,777 บาท ใช้ไ ป 5,, .7 บาท
คงเหลือ ..,217 บาท ขอโอนลด .7,777 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด .,217 บาท

-1824. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ-น งบดําเนิ นงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี-ยวเนื-องกับการปฏิบตั ิราชการที-ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื-นๆ ค่าใช้จ่ายในงานประเพณี
5. วันสงกรานต์ งบประมาณตัCงไว้ 37,777 บาท ใช้ไป ,,777 บาท คงเหลือ .1,777 บาท ขอโอนลด
&7,777 บาท งบประมาณ คงเหลือหลังโอนลด 1,777 บาท
รวมโอนลดทั!งสิ!น " 6,666 บาท
( หนึงแสนสามหมืนบาทถ้ วน )
ข้ อพิจารณา
- จึงเสนอสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า เพื-อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอให้ที-ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเห็นชอบให้โอนงบประมาณเพื-อตัCงเป็ นรายการใหม่
(ประธานสภา)
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรื อไม่
(ประธานสภาฯ)
ที-ประชุมสภาฯ

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอมติที-ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณาอนุมตั ิโอนงบประมาณเพื-อตัCงเป็ นรายการใหม่
(ประธานสภาฯ)
ทีประชุ มสภาเทศบาล

- ที-ประชุมสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบอนุมตั ิโอนงบประมาณเพื-อตัCงเป็ นรายการใหม่ ดังนีC
-เห็นชอบ
จํานวน 10 เสี ยง
-ไม่เห็นชอบ จํานวน - เสี ยง
-ไม่ออกเสี ยง

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

จํานวน - เสี ยง

- สรุ ป ที-ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า มีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิโอน
งบประมาณเพื-อตัCงเป็ นรายการใหม่ ตามที-นายกเทศมนตรี เสนอ
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. ขออนุมตั ิเปลียนแปลงคําชี!แจงจัดซื!อเครืองมือทดลองคอนกรีตแบบหล่อแท่ งคอนกรีต(ลูกคิว! )
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอให้นายกเทศมนตรี ชีCแจงข้อกฎหมาย ระเบียบและรายละเอียดที-เกี-ยวข้อง
(ประธานสภาฯ)
นายทองคํา ยาปะโลหิ ต - ให้ผอู ้ าํ นวยการกองช่าง ขอชีCแจงข้อกฎหมาย ระเบียบและรายละเอียดที-เกี-ยวข้องดังนีC
(นายกเทศมนตรี )
นายธนโชติ ธรรมจักร์
(ผ.อ.กองช่าง)

- เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอชีC แจงข้อกฎหมายและระเบียบที-เกี-ยวข้อง ดังนีC

ข้ อกฎหมาย ระเบียบ หนังสื อสั งการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ- น พ.ศ. ., และ
แก้ไขเพิ-มเติม (ฉบับที- และ & ) หมวด , การโอนและแก้ไขเปลี- ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 5 การแก้ไขเปลี- ยนแปลงคํา
ชีC แ จงงบประมาณรายจ่ า ยใน หมวดค่ า ครุ ภ ัณ ฑ์ ที- ดิ นและสิ- ง ก่ อสร้ า ง ที- ท าํ ให้ ล ัก ษณะ ปริ ม าณ คุ ณ ภาพเปลี- ย น หรื อ
เปลี-ยนแปลงสถานที-ก่อสร้างให้เป็ นอํานาจอนุมตั ิของสภาท้องถิ-น
เรืองเดิม
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..5 ของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ได้ตC งั
จัดซืC อเครื- องมือทดลองคอนกรี ตแบบหล่อแท่งคอนกรี ต (ลูกคิCว) ไว้ใน แผนงานเคหะและชุ มชน งบลงทุน งบลงทุน ค่า
ครุ ภณั ฑ์ ครุ ภณั ฑ์ก่อสร้าง เครื- องมือทดลองคอนกรี ตแบบหล่อแท่งคอนกรี ต (ลูกคิCว) เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเครื- องมือทดลอง
คอนกรี ต แบบหล่ อแท่งคอนกรี ต (ลูกคิCว) จํานวน เครื- อง งบประมาณ 7,777.- บาท
ราคาตามท้องตลาดทัว- ไป
เนื-องจากมีความจําเป็ นใช้ในราชการเทศบาล ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว- ไป (แผนพัฒนาสามปี ประจํา ..5- .1 หน้า ,
ลําดับที- &)
ข้ อเท็จจริง
เนื- องจากเครื- องมือทดลองคอนกรี ตแบบหล่ อคอนกรี ต (ลู กคิCว) ไม่สามารถทําการจัดซืC อได้ เพราะไม่มี
หน่วยงานทดสอบในเทศบาลตําบลบ้านเหล่า และไม่จดั อยูใ่ นประเภทครุ ภณั ฑ์ก่อสร้าง ดังนัCน จึงขอเปลี-ยนแปลงคําชีC แจง
ตามรายละเอียดดังนีC

- 3,จาก
แผนงานเคหะและชุ มชน งบลงทุน ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ก่อสร้ าง เครื- องมือทดลองคอนกรี ตแบบหล่อ
แท่งคอนกรี ต (ลูกคิCว) เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเครื- องมือทดลองคอนกรี ต แบบหล่อแท่งคอนกรี ต (ลูกคิCว) จํานวน เครื- อง
งบประมาณ 7,777.- บาท ราคาตามท้องตลาดทัว- ไป เนื-องจากมีความจําเป็ นใช้ในราชการเทศบาล ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุ น
ทัว- ไป (แผนพัฒนาสามปี ประจํา ..5- .1 หน้า , ลําดับที- &)
เป็ น
แผนงานเคหะและชุ มชน งบลงทุน ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ครุ ภณ
ั ฑ์อื-น แบบหล่อคอนกรี ตทรงลูกบาศก์ขนาด
ขนาด .x15x15 เซนติเมตร & ลูก พร้ อมอุปกรณ์ เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อแบบหล่อคอนกรี ตคอนกรี ตทรงลูกบาศก์ขนาด
.x .x15 เซนติเมตร พร้อมอุปกรณ์ ชุ ด งบประมาณ 7,777.- บาท งบประมาณ 7,777 บาท ราคาตามท้องตลาดทัว- ไป
เนื- องจากมีความจําเป็ นใช้ในราชการเทศบาล ตัCงจ่ายจากเงิ นอุดหนุ นทัว- ไป (แผนพัฒนาสามปี ประจําปี ..5- .1 หน้า
, ลําดับที- &)
ข้ อพิจารณา
จึงเสนอสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า เพื-อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอให้ที-ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเปลี-ยนแปลงคําชีCแจงจัดซืC อเครื- องมือทดลองคอนกรี ตแบบ
(ประธานสภาฯ)
หล่อแท่งคอนกรี ต(คอนกรี ต)
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรื อไม่
(ประธานสภาฯ)
ที-ประชุมสภาฯ

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอมติที-ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณาอนุมตั ิเปลี-ยนแปลงคําชีCแจง
(ประธานสภาฯ)
ในการจัดซืC อเครื- องมือทดลองคอนกรี ตแบบหล่อแท่งคอนกรี ต(ลูกคิCว)

- 3.ทีประชุ มสภาเทศบาล

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาเทศบาล)

- ที-ประชุมสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบอนุมตั ิแก้ไขเปลี-ยนแปลงคําชีCแจง
ในการจัดซืC อเครื- องมือทดลองคอนกรี ตแบบหล่อแท่งคอนกรี ต(ลูกคิCว) ดังนีC
-เห็นชอบ
จํานวน 10 เสี ยง
-ไม่เห็นชอบ

จํานวน - เสี ยง

-ไม่ออกเสี ยง

จํานวน - เสี ยง

- สรุ ป ที-ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า มีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแก้ไข
เปลี-ยนแปลงคําชีCแจงจัดซืC อเครื- องมือทดลองคอนกรี ตแบบหล่อแท่งคอนกรี (ลูกคิCว)
ตามที-นายกเทศมนตรี เสนอ

.E ขออนุมตั ิขยายเวลาเบิกจ่ ายเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ;<<7
3.4.1 อนุมัติกนั เงินและขยายการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ;<<9
(เงินสะสม)
นายประเสริ ฐ นัCนต๊ะรัตน์ - ขอให้นายกเทศมนตรี ชีCแจงข้อกฎหมาย ระเบียบและรายละเอียดที-เกี-ยวข้อง
(ประธานสภาฯ)
นายทองคํา ยาปะโลหิ ต - ให้ผอู ้ าํ นวยการกองคลัง ขอชีCแจงข้อกฎหมาย ระเบียบและรายละเอียดที-เกี-ยวข้องดังนีC
(นายกเทศมนตรี )
นางบุหลัน ประมูล
(ผ.อ.กองคลัง)

- เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาเทศบาล และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน
ข้าพเจ้าขอชีC แจงข้อกฎหมายและเรี ยบที-เกี-ยวข้อง ดังนีC

ข้ อกฎหมาย
เพื-อให้การดําเนิ นงานของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ-น พ.ศ. 2547

- 31เรืองเดิม
ตามมติที-ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที- 2 ครัCงที- ประจําปี พ.ศ. 2559
วันที- 17 เดื อน พฤษภาคม พ.ศ. ..9
มี มติเห็ นชอบให้อนุ มตั ิให้ใช้จ่ายเงิ นสะสมเพื-อบรรเทาความเดื อดร้ อนของ
ประชาชนในเขตเทศบาล ที-คาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทนั ภายในวันที- 30 กันยายน 2559 รายละเอียดดังต่อไปนีC
1. โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ-งพัง ( ข้างบ้าน น.ส.ทัศนี ยว์ รรณ เจนการ ) บ้านเหล่า หมู่ที- 6 ตําบลทุ่งก่อ อําเภอ
เวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย ยาว 20 เมตร สู ง 2.50 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร
พืCนที- ไม่น้อยกว่า 85 ตารางเมตร พร้ อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้ าย ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ ากําหนด
งบประมาณ 176,000.- บาท ( หนึ-งแสนเจ็ดหมื-นหกพันบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินสะสม
2. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรี ต บริ เวณปากซอยท่อเหลี-ยมร่ องแหย่ง ถึงสามแยกโรงสู บนํCา สระหลวงปู่ ขาน
บ้านเหล่า หมู่ที- 6 ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชี ยงรุ ้ง จังหวัดเชี ยงราย ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวม 160 เมตร หนา 0.15
เมตร หรื อพืCนที-ไม่นอ้ ยกว่า 160 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด งบประมาณ 81,000.- บาท ( แปด
หมื-นหนึ-งพันบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายเงินสะสม
3. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรี ต (สามแยกศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า สิC นสุ ดรางวีต่อจากเดิม)
หมู่ที- 4 บ้านแม่เผื-อ ตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชี ยงรุ ้ ง จังหวัดเชี ยงราย ยาว 68 เมตร กว้าง 1.00 – 1.55 เมตร หรื อ
พืCนที-ไม่นอ้ ยกว่า 86 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด งบประมาณ 44,000.- บาท
( สี- หมื-นสี- พนั บาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินสะสม
4. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรี ต (หน้าบ้านนายสมพร ใจวงค์ – สามแยกทางไปบ้านร่ องหวายต่อจากเดิม) หมู่
ที- 4 บ้านแม่เผื-อ ตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชี ยงรุ ้ง จังหวัดเชี ยงราย ยาวรวม 74 เมตร กว้าง 0 - 0.70 เมตร หรื อ
พืCนที-ไม่น้อยกว่า 22 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด งบประมาณ 11,000.บาท ( หนึ-งหมื-นหนึ-งพันบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินสะสม
รวมเงินงบประมาณทั!งสิ!น 312,000.- บาท ( สามแสนหนึงหมืนสองพันบาทถ้ วน )
ข้ อเท็จจริง
1. โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ-งพัง ( ข้างบ้าน น.ส.ทัศนี ยว์ รรณ เจนการ ) บ้านเหล่า หมู่ที- 6 ตําบลทุ่งก่อ อําเภอ
เวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย ยาว 20 เมตร สู ง 2.50 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร
พืCนที- ไม่น้อยกว่า 85 ตารางเมตร พร้ อมป้ ายประจําโครงการ จํานวน 1 ป้ าย ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ ากําหนด
งบประมาณ 176,000.- บาท ( หนึ-งแสนเจ็ดหมื-นหกพันบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินสะสม

-187คู่สัญญา
หจก. ท่ าทรายกานต์ ธีรา
สั ญญาการจ้ าง
37/2559 ลงวันที 22 ก.ค. 59
วงเงิน
174,500.- บาท
ระยะเวลา
90 วัน สั ญญาเริม 23 ก.ค. 59 สิ!นสุ ด 20 ต.ค. 59
2. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรี ต บริ เวณปากซอยท่อเหลี-ยมร่ องแหย่ง ถึงสามแยกโรงสู บนํCา สระหลวงปู่ ขาน
บ้านเหล่า หมู่ที- 6 ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชี ยงรุ ้ง จังหวัดเชี ยงราย ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวรวม 160 เมตร หนา 0.15
เมตร หรื อพืCนที-ไม่นอ้ ยกว่า 160 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด งบประมาณ 81,000.- บาท ( แปด
หมื-นหนึ-งพันบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายเงินสะสม
คู่สัญญา
หจก. ท่ าทรายกานต์ ธีรา
บันทึกตกลงการจ้ าง
88/2559 ลงวันที 22 ก.ค. 59
วงเงิน
79,500.- บาท
ระยะเวลา
60 วัน
สั ญญาเริม 23 ก.ค. 59 สิ!นสุ ด 20 ก.ย. 59
3. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรี ต (สามแยกศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า สิC นสุ ดรางวีต่อจากเดิม)
หมู่ที- 4 บ้านแม่เผื-อ ตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชี ยงรุ ้ ง จังหวัดเชี ยงราย ยาว 68 เมตร กว้าง 1.00 – 1.55 เมตร หรื อ
พืCนที-ไม่นอ้ ยกว่า 86 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด งบประมาณ 44,000.- บาท
( สี- หมื-นสี- พนั บาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินสะสม
คู่สัญญา
บริษัท พี.เอ็น.พี. ทวีทรัพย์ ก่อสร้ าง จํากัด
บันทึกตกลงการจ้ าง
183/2559 ลงวันที 22 ก.ค. 59
วงเงิน
42,500.- บาท
ระยะเวลา
45 วัน
สั ญญาเริม 23 ก.ค. 59 สิ!นสุ ด 5 ก.ย. 59
4. โครงการขยายผิวจราจรคอนกรี ต (หน้าบ้านนายสมพร ใจวงค์ – สามแยกทางไปบ้านร่ องหวายต่อจากเดิม) หมู่
ที- 4 บ้านแม่เผื-อ ตําบลดงมหาวัน อําเภอเวียงเชี ยงรุ ้ง จังหวัดเชี ยงราย ยาวรวม 74 เมตร กว้าง 0 - 0.70 เมตร หรื อ
พืCนที-ไม่น้อยกว่า 22 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด งบประมาณ 11,000.บาท ( หนึ-งหมื-นหนึ-งพันบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินสะสม
คู่สัญญา
บริษัท พี.เอ็น.พี. ทวีทรัพย์ ก่อสร้ าง จํากัด
บันทึกตกลงการจ้ าง
184/2559 ลงวันที 22 ก.ค. 59
วงเงิน
10,500.- บาท
ระยะเวลา
45 วัน
สั ญญาเริม 23 ก.ค. 59 สิ!นสุ ด 5 ก.ย. 59

- 33ข้ อพิจารณา
จึงเสนอสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า เพื-อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอให้ที-ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกนั เงินและขยายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ..9
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรื อไม่
(ประธานสภาฯ)
ที-ประชุมสภาฯ

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอมติที-ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณาอนุมตั ิกนั เงินและขยายการเบิกจ่ายเงิน
(ประธานสภาฯ)
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..9
ทีประชุ มสภาเทศบาล

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

- ที-ประชุมสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบขออนุมตั ิกนั เงินและขยายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..9 ดังนีC
-เห็นชอบ
จํานวน 10 เสี ยง
-ไม่เห็นชอบ

จํานวน - เสี ยง

-ไม่ออกเสี ยง

จํานวน - เสี ยง

- สรุ ป ที-ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า มีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์
ขออนุมตั ิกนั เงินและขยายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ..9 ตามที-นายกเทศมนตรี เสนอ

3.4.2 อนุมัติกนั เงินและขยายการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ;<<9
(ครุ ภัณฑ์ )
นายประเสริ ฐ นัCนต๊ะรัตน์ - ขอให้นายกเทศมนตรี ชีCแจงข้อกฎหมาย ระเบียบและรายละเอียดที-เกี-ยวข้อง
(ประธานสภาฯ)

-189นายทองคํา ยาปะโลหิ ต - ขอชีCแจงข้อกฎหมาย ระเบียบและรายละเอียดที-เกี-ยวข้องดังนีC
(นายกเทศมนตรี )
ข้ อกฎหมาย
เพื-อให้การดําเนิ นงานของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ-น พ.ศ. 2547
ข้อ 57 กรณี ที-องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-นได้ก่อหนีCผกู พันไว้ก่อนสิC นปี โดยสั-งซืC อหรื อสั-งจ้างหรื อ
การเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชําระหนีCผกู พันไม่ทนั สิC นปี ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ-นอนุมตั ิให้กนั เงินไว้เบิกในปี ถัดไป
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ-งปี
ข้อ 59 ในกรณี ที-มีรายจ่ายหมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ที-ดินและสิ- งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนีCผกู พันแต่มีความ
จําเป็ นจะต้องใช้จ่ายเงินนัCนต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-นรายงานขออนุมตั ิกนั เงินต่อสภาท้องถิ-นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ-งปี
เรืองเดิม
ตามเทศบัญญัติ เรื- อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า อําเภอ
เวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย หมวดงบลงทุน รายการ ค่าครุ ภณั ฑ์ ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ ที-คาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้
ทันภายในวันที- 30 กันยายน 2559 รายละเอียดดังต่อไปนีC
สํ านักปลัด :
1. เครื- องคอมพิวเตอร์ (สําหรับประมวลผล แบบที- 2) จํานวน 1 เครื- อง เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเครื- อง
คอมพิวเตอร์ สํา หรั บประมลผล แบบที- 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิC ว) จํานวน 1 เครื- อง เกณฑ์ราคากลางและ
คุ ณ ลัก ษณะพืC น ฐานครุ ภ ัณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื- อ สาร ประจํา ปี 2558
งบประมาณตัCงไว้ 30,000.- บาท ( สามหมื-นบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
2. เครื- องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ (ชนิด LED) จํานวน 1 เครื- อง เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเครื- องพิมพ์
ชนิ ดเลเซอร์ ชนิ ด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที ) จํานวน 1 เครื- อง เกณฑ์ราคากลางและคุ ณลักษณะพืCนฐานครุ ภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื- อสาร ประจําปี 2558 งบประมาณ 7,300.- บาท ( เจ็ดพันสาม
ร้อยบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายเงินอุดหนุนทัว- ไป
3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch ขนาด 24 ช่อง) เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2
Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที- 1 จํานวน 1 เครื- อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืCนฐานครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื- อสาร ประจําปี 2558 งบประมาณ 5,900.- บาท ( ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน ) ตัCง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
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4. เครื- องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิCว) จํานวน 2 เครื- อง
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเครื- องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิCว) จํานวน 2 เครื- อง
เครื- องละ 16,000.- บาท รวมเงิ น 32,000.- บาท เกณฑ์ราคากลางและคุ ณลักษณะพืCนฐานครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื- อสาร ประจําปี 2558 งบประมาณ 32,000.- บาท ( สามหมื-นสองพันบาทถ้วน )
ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
5. เครื- องพิมพ์ชนิ ดเลเซอร์ / ชนิ ด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื- อง เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อ
เครื- องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2 เครื- อง เครื- องละ 3.700.- บาท
รวมเงิน 7,400.- บาท เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืCนฐานครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื- อสาร ประจําปี 2558 งบประมาณ 7,400.- บาท ( เจ็ดพันสี- ร้อยบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
6. เครื- องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 2 เครื- อง เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเครื- องสํารองไฟ ขนาด 1kVA จํานวน
2 เครื- อง เครื- องละ 6,100.- บาท เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืCนฐานครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื- อสาร ประจําปี 2558 งบประมาณตัCงไว้ 12,200.- บาท ( หนึ- งหมื-นสองพันสองร้อยบาทถ้วน ) ตัCงจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัว- ไป
กองสาธารณสุ ขและสิ งแวดล้ อม :
7. เครื- องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิCว) จํานวน 1 เครื- อง
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเครื- องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิCว) จํานวน 1 เครื- อง
เกณฑ์ราคากลางและคุ ณ ลัก ษณะพืC นฐานครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื- อสาร
ประจําปี 2558 งบประมาณ 16,000.- บาท ( หนึ-งหมื-นหกพันบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
8. เครื- องพิมพ์ชนิ ดเลเซอร์ / ชนิ ด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที ) จํานวน 1 เครื- อง เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อ
เครื- องพิมพ์ชนิ ดเลเซอร์ / ชนิ ด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื- อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืCนฐาน
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื- อสาร ประจําปี 2558 งบประมาณ 3,700.- บาท
( สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
9. เครื- องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA จํานวน 1 เครื- อง เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเครื- องสํารองไฟ ขนาด 1kVA จํานวน
1 เครื- อง เกณฑ์ราคากลางและคุ ณลักษณะพืCนฐานครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื- อสาร ประจําปี 2558 งบประมาณตัCงไว้ 6,100.- บาท ( หกพันหนึ-งร้อย-บาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
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10. เครื- องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิCว) จํานวน 1 เครื- อง
เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเครื- องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอไม่นอ้ ยกว่า 18.5 นิCว) จํานวน 1 เครื- อง
เกณฑ์ราคากลางและคุ ณ ลัก ษณะพืC นฐานครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื- อสาร
ประจําปี 2558 งบประมาณ 16,000.- บาท ( หนึ-งหมื-นหกพันบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
ครุ ภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ :
รายการเครื- องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3,500.- ANSI Lumens
จํานวน 1 เครื- อง เพื-อจ่ายเป็ นค่าจัดซืC อเครื- องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 3,500 ANSI Lumens จํานวน 1
เครื- อง เป็ นเครื- องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื-อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ และวิดีโอ ใช้ LCD Panel หรื อ
ระบบ DLP ระดับ SVGA และ XGA เป็ นระดับความละเอียดของภาพที- True ขนาดที-กาํ หนดเป็ นขนาดค่าความส่ อง
สว่างขัCนตํ-า ราคามาตรฐานครุ ภณั ฑ์ งบประมาณ 39,000.- บาท (สามหมื-นเก้าพันบาทถ้วน) ที-คาดว่าไม่สามารถเบิกจ่าย
ได้ทนั ภายในวันที- 30 กันยายน 2559
รวมเงินงบประมาณทั!งสิ!น 175,600.- บาท ( หนึงแสนเจ็ดหมืนห้ าพันหกร้ อยบาทถ้ วน )
ข้ อเท็จจริง
1. ตามเทศบัญญัติ เรื- อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาล
ตําบลบ้านเหล่า อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย หมวดงบลงทุน รายการ ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน
10 รายการ งบประมาณทัCงสิC น 136,600.- บาท ( หนึ- งแสนสามหมื-นหกพันหกร้ อย-บาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงิ นอุดหนุ น
ทัว- ไป ยังไม่ ได้ ดําเนินการจัดซื!อจัดจ้ าง อยู่ระหว่ างเสนอโครงการฯ
2. ตามเทศบัญญัติ เรื- อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาล
ตําบลบ้านเหล่า อําเภอเวียงเชี ยงรุ ้ง จังหวัดเชี ยงราย หมวดงบลงทุน รายการ ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ครุ ภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จํานวน 1 รายการ งบประมาณทัCงสิC น 39,000.- บาท ( สามหมื-นเก้าพันบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว- ไป อยู่
ระหว่ างดําเนินการจัดซื!อจัดจ้ าง
ข้ อพิจารณา
จึงเสนอสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า เพื-อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอให้ที-ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกนั เงินและขยายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(ประธานสภาฯ)
งบประมาณ พ.ศ. ..9

-192นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรื อไม่

ที-ประชุมสภาฯ

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอมติที-ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณาอนุมตั ิกนั เงินและขยายการเบิกจ่ายเงิน(ประธาน
สภาฯ)
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..9
ทีประชุ มสภาเทศบาล

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

- ที-ประชุมสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบขออนุมตั ิกนั เงินและขยายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..9 ดังนีC
-เห็นชอบ
จํานวน 10 เสี ยง
-ไม่เห็นชอบ

จํานวน - เสี ยง

-ไม่ออกเสี ยง

จํานวน - เสี ยง

- สรุ ป ที-ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า มีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์
ขออนุมตั ิกนั เงินและขยายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ..9 ตามที-นายกเทศมนตรี เสนอ

3.4.3 ขออนุมัติกนั เงินและขยายการเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ;<<9 (ครุ ภัณฑ์ ทีดินและสิ งก่ อสร้ าง)
นายประเสริ ฐ นัCนต๊ะรัตน์ - ขอให้นายกเทศมนตรี ชีCแจงข้อกฎหมาย ระเบียบและรายละเอียดที-เกี-ยวข้อง
(ประธานสภาฯ)
นายทองคํา ยาปะโลหิ ต - ขอชีCแจงข้อกฎหมาย ระเบียบและรายละเอียดที-เกี-ยวข้องดังนีC
(นายกเทศมนตรี )

- 5&ข้ อกฎหมาย
เพื-อให้การดําเนิ นงานของเทศบาลตําบลบ้านเหล่า เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยถูกต้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ-น พ.ศ. 2547
ข้อ 57 กรณี ที-องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-นได้ก่อหนีCผกู พันไว้ก่อนสิC นปี โดยสั-งซืC อหรื อสั-งจ้างหรื อ
การเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชําระหนีCผกู พันไม่ทนั สิC นปี ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ-นอนุมตั ิให้กนั เงินไว้เบิกในปี ถัดไป
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ-งปี
ข้อ 59 ในกรณี ที-มีรายจ่ายหมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ที-ดินและสิ- งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนีCผกู พันแต่มีความ
จําเป็ นจะต้องใช้จ่ายเงินนัCนต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-นรายงานขออนุมตั ิกนั เงินต่อสภาท้องถิ-นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ-งปี
เรืองเดิม
ตามเทศบัญญัติ เรื- อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของเทศบาล
ตําบลบ้านเหล่า อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย หมวดงบลงทุน รายการ ค่าที-ดินและสิ- งก่อสร้าง
ที-คาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทนั ภายในวันที- 30 กันยายน 2559 รายละเอียดดังต่อไปนีC
1. โครงการก่อสร้ างรัC ว คสล. สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเหล่า รัCว คสล. ขนาดยาว 70 เมตร สู ง 1.70 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ ายประจําโครงการจํานวน 1 ป้ าย งบประมาณ 150,000.- บาท
(หนึ-งแสนห้าหมื-นบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
2. โครงการปรับปรุ งต่อเติมอาคารหอประชุมเพื-อใช้เป็ นห้องอเนกประสงค์ (ห้องเก็บเอกสาร) สํานักงาน
เทศบาลตําบลบ้านเหล่า ขนาดอาคารกว้าง 4.50 – 5.50 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
กําหนด พร้อมป้ ายประจําโครงการจํานวน 1 ป้ าย งบประมาณ 225,000.- บาท ( สองแสนสองหมื-นห้าพันบาทถ้วน ) ตัCง
จ่ายเงินอุดหนุนทัว- ไป
3. โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์พร้อมเทลาน คสล. หน้าห้องนํCา เทศบาลตําบลบ้านเหล่า ปรับปรุ งภูมิทศั น์
พร้อมเทลาน คสล. หน้าห้องนํCาหนา 0.10 เมตร พืCนที-ไม่นอ้ ยกว่า 168 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบล
บ้านเหล่ากําหนด งบประมาณ 76,000.- บาท ( เจ็ดหมื-นหกพันบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
4. โครงการปรับปรุ งอาคารอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเหล่า อาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
บ้านเหล่า ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ ายประจํา
โครงการจํานวน 1 ป้ าย งบประมาณ 300,000.- บาท ( สามแสนบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป

-1945. โครงการก่อสร้างรางระบายนํCา ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า รางระบายนํCาขนาด
ปากกว้าง 0.40 เมตร ยาว 42.50 เมตร ลึก 0.20 – 0.30 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
กําหนด งบประมาณ 50,000.- บาท ( ห้าหมื-นบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
6. โครงการปรับปรุ งต่อเติมอาคาร ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ทําหลังคาเชื- อมระหว่างอาคารเรี ยน
โรงอาหารและห้องนํCา กว้าง 2-5 เมตร ยาว 24 เมตร และติดตัCงกันสาดด้านหน้าอาคารเรี ยน กว้าง 2.50 เมตร
ยาว 22 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด งบประมาณตัCงไว้
90,000.- บาท ( เก้าหมื-นบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากเดิม (บริ เวณข้างสวนนางทรวง ปั นตุย้ – สะพาน) หมู่ที- 11
บ้านเหล่าเจริ ญราษฎร์ ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร
ยาว 11 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อ พืC น ที- ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 38.50 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตํา บลบ้า นเหล่ า กํา หนด
งบประมาณตัCงไว้ 20,000.- บาท ( สองหมื-นบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
8. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่นถนน ( ถนนไปนานายบุญศรี ตาดํานิล ) หมู่ที- 4
บ้านทุ่งก่อ ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย ถนนลูกรังพร้อมอัดแน่น ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร หนา 0.20 เมตร หรื อพืCนที-ไม่นอ้ ยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
กําหนด งบประมาณตัCงไว้ 27,000.- บาท ( สองหมื-นเจ็ดพันบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
9. โครงการก่อสร้างผนังกันติด (บริ เวณอาคารอเนกประสงค์ป๊อกแลนด์) หมู่ที- 12 บ้านเหล่าเจริ ญเมือง
ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย ผนังกันดินสู ง 2.50-3.00 เมตร ยาว 44 เมตร พร้อมถมดิน
ปรับพืCนที- ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ ายประจําโครงการจํานวน 1 ป้ าย งบประมาณตัCงไว้
400,000.-บาท ( สี- แสนบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
10. โครงการก่อสร้างรางระบายนํCารู ปตัวยู (บริ เวณบ้านนายสุ ทศั น์ ชัยศรี ) หมู่ที- 11 บ้านเหล่า
เจริ ญราษฎร์ ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย รางระบายนํCาขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 85 เมตร
ลึก 0.40–0.60 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร พืCนที-ไม่นอ้ ยกว่า 60 ตารางเมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ ายประจําโครงการจํานวน 1 ป้ าย งบประมาณตัCงไว้ 270,000.- บาท
( สองแสนเจ็ดหมื-นบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
11. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอย 4 (หน้าบ้านนายคําอ้าย จันกิติ) หมู่ที- 4 บ้านทุ่งก่อ ตําบลทุ่งก่อ
อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อ
พืCนที-ไม่นอ้ ยกว่า 32 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด งบประมาณ 18,000.- บาท
( หนึ-งหมื-นแปดพันบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป

-19512. โครงการปรับปรุ งสะพาน (ข้างบ้านนางสมหมาย สุ ขเกษม) หมู่ที- 11 บ้านเหล่าเจริ ญราษฎร์
หมู่ที- 11 ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย โดยการก่อสร้างผนังกันตลิ-งพังลํานํCาแม่สัก
ขนาดสู ง 3 เมตร ยาว 4.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่า งบประมาณตัCงไว้ 47,000.- บาท
( สี- หมื-นเจ็ดพันบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
13. โครงการอนุรักษ์ฟCื นฟูแหล่งนํCาธรรมชาติ ลํานํCาแม่สัก (ฝายหลังวัดศรี ดอยเรื อง) หมู่ที- 6 บ้านเหล่า
ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย โดยการตัดเสาฝายจํานวน 3 ต้น และเทคอนกรี ตสันฝาย
กว้าง 0.30 เมตร หนา 0.20-0.30 เมตร ยาวรวม 10 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
งบประมาณตัCงไว้ 95,000.- บาท ( เก้าหมื-นห้าพันบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
รวมเงินงบประมาณทั!งสิ!น 1,768,000.- บาท ( หนึงล้ านเจ็ดแสนหกหมืนแปดพันบาทถ้ วน )
ข้ อเท็จจริง
1. โครงการก่อสร้างรัCว คสล. สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเหล่า รัCว คสล. ขนาดยาว 70 เมตร สู ง 1.70 เมตร
ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ ายประจําโครงการจํานวน 1 ป้ าย งบประมาณ 150,000.- บาท
(หนึ-งแสนห้าหมื-นบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป ยังไม่ ได้ ดําเนินการจัดซื!อจัดจ้ าง
2. โครงการปรับปรุ งต่อเติมอาคารหอประชุมเพื-อใช้เป็ นห้องอเนกประสงค์ (ห้องเก็บเอกสาร) สํานักงาน
เทศบาลตําบลบ้านเหล่า ขนาดอาคารกว้าง 4.50 – 5.50 เมตร ยาว 20 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่า
กําหนด พร้อมป้ ายประจําโครงการจํานวน 1 ป้ าย งบประมาณ 225,000.- บาท ( สองแสนสองหมื-นห้าพันบาทถ้วน )
ตัCงจ่ายเงินอุดหนุนทัว- ไป ยังไม่ ได้ ดําเนินการจัดซื!อจัดจ้ าง
3. โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์พร้อมเทลาน คสล. หน้าห้องนํCา เทศบาลตําบลบ้านเหล่า ปรับปรุ งภูมิทศั น์
พร้อมเทลาน คสล. หน้าห้องนํCาหนา 0.10 เมตร พืCนที-ไม่นอ้ ยกว่า 168 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบล
บ้านเหล่ากําหนด งบประมาณ 76,000.- บาท ( เจ็ดหมื-นหกพันบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
ยังไม่ ได้ ดําเนินการจัดซื!อจัดจ้ าง
4. โครงการปรับปรุ งอาคารอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเหล่า อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเหล่ า
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้ อมป้ ายประจําโครงการจํานวน 1 ป้ าย
งบประมาณ 300,000.- บาท ( สามแสนบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
ยังไม่ ได้ ดําเนินการจัดซื!อจัดจ้ าง
5. โครงการก่อสร้างรางระบายนํCา ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า รางระบายนํCาขนาด
ปากกว้าง 0.40 เมตร ยาว 42.50 เมตร ลึก 0.20–0.30 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด งบประมาณ
50,000.-บาท (ห้าหมื-นบาทถ้วน) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป ยังไม่ ได้ ดําเนินการจัดซื!อจัดจ้ าง

-1966. โครงการปรับปรุ งต่อเติมอาคาร ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านเหล่า ทําหลังคาเชื- อมระหว่างอาคารเรี ยน
โรงอาหารและห้องนํCา กว้าง 2-5 เมตร ยาว 24 เมตร และติดตัCงกันสาดด้านหน้าอาคารเรี ยน กว้าง 2.50 เมตร ยาว
22 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด งบประมาณตัCงไว้ 90,000.- บาท ( เก้าหมื-นบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว- ไป ยังไม่ ได้ ดําเนินการจัดซื!อจัดจ้ าง
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากเดิม (บริ เวณข้างสวนนางทรวง ปั นตุย้ – สะพาน) หมู่ที- 11 บ้านเหล่า
เจริ ญราษฎร์ ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย ถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 11 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรื อพืCนที-ไม่น้อยกว่า 38.50 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด งบประมาณตัCงไว้
20,000.- บาท ( สองหมื-นบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
คู่สัญญา
หจก. ธนากรุ๊ ป (2014)
บันทึกตกลงการจ้ าง
160/2559 ลงวันที 27 มิ.ย. 59
วงเงิน
19,000.- บาท
ระยะเวลา
30 วัน
สั ญญาเริม 28 มิ.ย. 59 สิ!นสุ ด 27 ก.ค. 59
8. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่นถนน ( ถนนไปนานายบุญศรี ตาดํานิล ) หมู่ที- 4
บ้านทุ่งก่อ ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย ถนนลูกรังพร้อมอัดแน่น ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร หนา 0.20 เมตร หรื อพืCนที-ไม่นอ้ ยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
งบประมาณตัCงไว้ 27,000.- บาท ( สองหมื-นเจ็ดพันบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
ยังไม่ ได้ ดําเนินการจัดซื!อจัดจ้ าง
9. โครงการก่อสร้างผนังกันติด (บริ เวณอาคารอเนกประสงค์ป๊อกแลนด์) หมู่ที- 12 บ้านเหล่าเจริ ญเมือง
ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย ผนังกันดินสู ง 2.50-3.00 เมตร ยาว 44 เมตร พร้อมถมดิน
ปรับพืCนที- ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด พร้อมป้ ายประจําโครงการจํานวน 1 ป้ าย งบประมาณตัCงไว้
400,000.-บาท ( สี- แสนบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
คู่สัญญา
หจก. ท่ าทรายกานต์ ธีรา
สั ญญาการจ้ าง
36/2559 ลงวันที 22 ก.ค. 59
วงเงิน
396,000.- บาท
ระยะเวลา
120 วัน สั ญญาเริม 23 ก.ค. 59 สิ!นสุ ด 19 พ.ย. 59
10. โครงการก่อสร้ างรางระบายนํCารู ปตัวยู (บริ เวณบ้านนายสุ ทศั น์ ชัยศรี ) หมู่ที- 11 บ้านเหล่าเจริ ญราษฎร์
ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชี ยงรุ ้ง จังหวัดเชี ยงราย รางระบายนํCาขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 85 เมตร ลึก 0.40–0.60 เมตร
พร้ อมขยายผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร พืCนที-ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ ากําหนด
พร้อมป้ ายประจําโครงการจํานวน 1 ป้ าย งบประมาณตัCงไว้ 270,000.- บาท ( สองแสนเจ็ดหมื-นบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว- ไป

-197คู่สัญญา
บริษัท เอ็น.พี.เอ็น. ทวีทรัพย์ ก่อสร้ าง จํากัด
สั ญญาการจ้ าง
32/2559 ลงวันที 27 มิ.ย. 59
วงเงิน
261,000.- บาท
ระยะเวลา
60 วัน
สั ญญาเริม 28 มิ.ย. 59 สิ!นสุ ด 26 ส.ค. 59
11. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอย 4 (หน้าบ้านนายคําอ้าย จันกิติ) หมู่ที- 4 บ้านทุ่งก่อ ตําบลทุ่งก่อ
อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อ
พืCนที-ไม่นอ้ ยกว่า 32 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด งบประมาณ 18,000.- บาท
( หนึ-งหมื-นแปดพันบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป ยังไม่ ได้ ดําเนินการจัดซื!อจัดจ้ าง
12. โครงการปรับปรุ งสะพาน (ข้างบ้านนางสมหมาย สุ ขเกษม) หมู่ที- 11 บ้านเหล่าเจริ ญราษฎร์
หมู่ที- 11 ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย โดยการก่อสร้างผนังกันตลิ-งพังลํานํCาแม่สัก
ขนาดสู ง 3 เมตร ยาว 4.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่า งบประมาณตัCงไว้ 47,000.- บาท
( สี- หมื-นเจ็ดพันบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
คู่สัญญา
ร้ านถุงเงินก่ อสร้ าง
บันทึกตกลงการจ้ าง
187/2559 ลงวันที 22 ก.ค. 59
วงเงิน
43,000.- บาท
ระยะเวลา
60 วัน
สั ญญาเริม 23 ก.ค. 59 สิ!นสุ ด 20 ก.ย. 59
13. โครงการอนุรักษ์ฟCื นฟูแหล่งนํCาธรรมชาติ ลํานํCาแม่สัก (ฝายหลังวัดศรี ดอยเรื อง) หมู่ที- 6 บ้านเหล่า
ตําบลทุ่งก่อ อําเภอเวียงเชียงรุ ้ง จังหวัดเชียงราย โดยการตัดเสาฝายจํานวน 3 ต้น และเทคอนกรี ตสันฝาย
กว้าง 0.30 เมตร หนา 0.20-0.30 เมตร ยาวรวม 10 เมตร ตามแบบเทศบาลตําบลบ้านเหล่ากําหนด
งบประมาณตัCงไว้ 95,000.- บาท ( เก้าหมื-นห้าพันบาทถ้วน ) ตัCงจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว- ไป
คู่สัญญา
ร้ านถุงเงินก่ อสร้ าง
บันทึกตกลงการจ้ าง
186/2559 ลงวันที 22 ก.ค. 59
วงเงิน
38,000.- บาท
ระยะเวลา
30 วัน
สั ญญาเริม 23 ก.ค. 59 สิ!นสุ ด 21 ส.ค. 59
ข้ อพิจารณา
จึงเสนอสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า เพื-อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
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(เลขานุการสภาฯ)

- เนื-องจากเงินงบประมาณที-เข้ามาไม่เพียงพอ เกรงว่าจะเบิกจ่ายไม่ทนั จึงขออนุมตั ิกนั เงิน
และขยายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..5 ต่อสภาเทศบาล
ตําบลบ้านเหล่า หากมีงบประมาณเพียงพอจะดําเนินการจัดซืC อจัดจ้าง

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอให้ที-ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกนั เงินและขยายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(ประธานสภาฯ)
งบประมาณ พ.ศ. ..9
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรื อไม่
(ประธานสภาฯ)
ที-ประชุมสภาฯ

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอมติที-ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณาอนุมตั ิกนั เงินและขยายการเบิกจ่ายเงิน(ประธาน
ประธานสภาฯ)
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..9
ทีประชุ มสภาเทศบาล

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

- ที-ประชุมสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบขออนุมตั ิกนั เงินและขยายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ..9 ดังนีC
-เห็นชอบ
จํานวน 10 เสี ยง
-ไม่เห็นชอบ

จํานวน - เสี ยง

-ไม่ออกเสี ยง

จํานวน - เสี ยง

- สรุ ป ที-ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า มีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์
ขออนุมตั ิกนั เงินและขยายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. ..9 ตามที-นายกเทศมนตรี เสนอ

-199.< ขอความเห็นชอบการลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือการจัดการจัดตั!งศูนย์ รวมกําจัด
ขยะมูล เพือผลิตพลังงานไฟฟ้า
นายประเสริ ฐ นัCนต๊ะรัตน์ - ขอให้นายกเทศมนตรี ชีCแจงข้อกฎหมาย ระเบียบและรายละเอียดที-เกี-ยวข้อง
(ประธานสภาฯ)
นายทองคํา ยาปะโลหิ ต - ขอชีCแจงข้อกฎหมาย ระเบียบและรายละเอียด ให้กองสาธารณสุ ข ชีCแจง
(นายกเทศมนตรี )
น.ส. เกศริ นทร์ จะมณี
(จพ’. สาธารณสุ ขฯ)

- เรี ยนประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ ริ หาร และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน
ขอชีCแจงข้อกฎมาย ระเบียบที-เกี-ยวข้องดังนีC

ข้ อระเบียบ และกฎหมาย/หนังสื อสั งการ
หนังสื อด่วนที-สุด ที- ชร 77 &. / .,1 ลงวันที- , สิ งหาคม ..5 เรื- องการสอบถามความคิดเห็นการร่ วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือการจัดตัCงศูนย์รวมกําจัดขยะมูลฝอยเพื-อผลิตพลังงานไฟฟ้ า
เรืองเดิม
อ้างถึงหนังสื อด่วนที-สุด ที- ชร 77 &. / .,1 ลงวันที- , สิ งหาคม ..5 ด้วยจังหวัดเชี ยงราย ได้มีการประชุ ม
คณะทํางานขับเคลื-อนการก่อสร้างศูนย์รวมกําจัดขยะมูลฝอย เพื-อผลิตพลังงานไฟฟ้ า เพื-อพิจารณาการรวมกลุ่มขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ- นกับเทศบาลนครเชี ยงรายในการรองรั บการจัดตัCงศู นย์รวมกําจัดขยะมู ลฝอยเพื- อผลิ ตพลังงานไฟฟ้ า
รายละเอียดแนบท้ายนีC
ข้ อเท็จจริง
จังหวัดจึงได้จดั ทําแบบสอบถามความเห็นว่าเห็นด้วยหรื อไม่ที-จะเข้าร่ วมลงนาม (MOU) ขึCน โดยให้อาํ เภอแจ้ง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-นที-เกี-ยวข้องดําเนินการตอบแบบสอบถามฯแล้วให้อาํ เภอรวบรวมส่ งจังหวัดภายในวันที- . สิ งหาคม
..5 รายละเอียดแนบท้ายนีC
ข้ อพิจารณา
จึงเสนอสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า เพื-อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
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(เลขานุการสภาฯ)

- สื บเนื-องจากจังหวัดเชียงราย ได้มีการการประชุมคณะทํางานขับเคลื-อนการก่อสร้างศูนย์รวม
กําจัดขยะมูลฝอยเพื-อพลังงานไฟฟ้ า ครัCงที- / ..5 เมื-อวันที- กรกฎาคม ..5
ณ ห้องประชุมสํานักบริ หารพืCนที-อนุรักษ์ที- . เพื-อพิจารณาการรวมกลุ่มขององค์กร
ปกครอง ส่ วนท้องถิ-นกับเทศบาลนครเชียงราย ในการรองรับการจัดตัCงศูนย์รวมกําจัดขยะมูล
ฝอยเพื-อ ผลิตพลังงานไฟฟ้ า มีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ-นทัCงหมด &, แห่ง ทางจังหวัดได้
ทําแบบสอบถามมาเทศบาล มีความประสงค์จะร่ วมมือ เงื-อนไขในการลงนามบันทึก
ข้อตกลงร่ วม ท้องถิ-นจะเข้าร่ วมต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ-น เทศบาลนคร
เชียงราย จะเป็ นศูนย์รวมในการจัดตัCงโรงกําจัดขยะ โดยจะจัดตัCงที-บา้ นห้วยสัก มีความเห็นว่า
เหมาะสม อาจจะมีวธิ ี การคัดแยกขยะก่อนนําส่ งขยะไปทําลาย

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - การขนย้ายจะมีวธิ ี การอย่างไร เทศบาลจะมีภาระค่าใช้จ่ายในการขนย้ายหรื อไม่
(ประธานสภาฯ)
นายสาธิ ต แก้วรากมุข - เทศบาลจะต้องขนย้ายขยะไปเอง มีความเห็นว่าเป็ นโครงการที-ดี
(เลขานุการสภาฯ)
นายทองคํา ยาปะโลหิ ต - หากร่ วมลงนามในบันทึกข้อตกลง น่าจะมีการเดินสายขนขยะ แต่ตอนแรกคงจะขนเอง
(นายกเทศมนตรี )
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอให้ที-ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ
(ประธานสภาฯ)
การจัดการจัดตัCงศูนย์รวมกําจัดขยะมูลฝอยเพื-อผลิตพลังงานไฟฟ้ า
นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรื อไม่
(ประธานสภาฯ)
ที-ประชุมสภาฯ

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ขอมติที-ประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึก
(ประธานสภาฯ)
ข้อตกลงความร่ วมมือการจัดการจัดตัCงศูนย์รวมกําจัดขยะมูล เพื-อผลิตพลังงานไฟฟ้ า

-201ทีประชุ มสภาเทศบาล

- ที-ประชุมสภาเทศบาล มีมติเห็นชอบให้มีการลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่ วมมือการ
จัดการจัดตัCงศูนย์รวมกําจัดขยะมูล เพื-อผลิตพลังงานไฟฟ้ า
-เห็นชอบ
จํานวน 10 เสี ยง
-ไม่เห็นชอบ

จํานวน - เสี ยง

-ไม่ออกเสี ยง

จํานวน - เสี ยง

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - สรุ ป ที-ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า มีมติเห็นชอบเป็ นเอกฉันท์
(ประธานสภาฯ)

ให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่ วมมือการจัดการจัดตัCงศูนย์รวม
กําจัดขยะมูล เพื-อผลิตพลังงานไฟฟ้ า

ระเบียบวาระที E เรืองอืน
นายสาธิ ต แก้วรากมุข
(เลขานุการสภาฯ)

นายสุ คาํ มณี จนั สุ ข
(สมาชิกสภาฯ)

. ได้ปรึ กษากับนายกเทศมนตรี พิจารณาเห็นปั ญหาต่างที-เกิดขึCนในพืCนที-เทศบาล
เช่นปั ญหาเชื- อมถนนใหญ่ ท่อบริ เวณหน้าร้านยกซด รางหน้าบ้านนายกเทศมนตรี
บ้านทุ่งก่อถนนเลีCยวเข้าป่ าช้า น่าจะมีการปรับปรุ งเพื-อความปลอดภัย
อยากให้สมาชิกฯ ทุกท่านไปสํารวจพืCนที-ที-มีปัญหา แล้วเสนอเป็ นความต้องการของ
หมู่บา้ นมายังเทศบาลตําบลบ้านเหล่า แล้วพิจารณาว่าสมควรปรับปรุ งแก้ไขอย่างไร
.ได้รับการประสานงานจาก นายปภาณ นัยติDบ สมาชิก อบจ. จะได้งบประมาณลาดยาง
ถนนบ้านทุ่งก่อ – แม่เผือ- แต่ติดตรงบริ เวณต้นโพธิ/ หน้าวัดดอยกู่ ซึ- งเป็ นที-คบั แคบ
เป็ นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง อยากให้ประสาน เจ้าของที-ดิน เพื-อขอขยายที-ดินบริ เวณนัCน
- จะได้ไปประสานเจ้าของที-ดิน เพื-อขอขยายพืCนที-ถนนบริ เวณที-คบั แคบ

นายทองคํา ยาปะโลหิ ต - ให้ทางกองช่างไปสํารวจ และประมาณการค่าใช้จ่ายในก่อสร้าง
(นายกเทศมนตรี )
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(เลขานุการสภาฯ)

&. รถขยะคันใหญ่ ตัวรถใช้งานได้ แต่ตูบ้ รรทุกขยะ แผ่นรองพืCนพุพงั ส่ วนอื-น ๆ ที-ชาํ รุ ด 2
รายการ ได้นาํ ไปซ่อมใหญ่ ตอนนีCใช้งานไม่ได้ จําเป็ นต้องโอนงบประมาณ จึงขอนํา
เรี ยนที-ประชุม และขอหารื อการจัดซืC อรถขุดตีนตะขาบ โดยพิจารณาการกูเ้ งิน กสท. มาซืC อ
รถขุดวงเงิน ,3.7,777 บาท เป็ นรถขุด ขนาด 17 โดยจะนํารถดัCมที-มีอยูม่ าดัดแปลง
เป็ นรถ เทเลอร์ และนํารถขยะเปิ ดข้างเทท้ายมาดัดแปลงเป็ นรถดัCม จะขอซืC อรถขยะขนาด
7 ลูกบาศก์เมตร โดยการกูเ้ งิน กสท. ปั จจุบนั เทศบาลไม่มีภาระหนีCกบั กสท.แต่อย่างใด
และมีเงินฝากเงินไว้กบั กสท. และสถานการณ์คลังของเทศบาลมัน- คงพอสมควร ขอหารื อทีประชุมสภาเทศบาล จะได้ไปดําเนินการขัCนตอนต่อไป

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประธานสภาฯ)

- อํานาจหน้าที-การกูเ้ งิน กสท. เป็ นอํานาจของใคร

นายสาธิ ต แก้วรากมุข
(เลขานุการสภาฯ)

- การกูเ้ งิน กสท. เป็ นอํานาจนายกเทศมนตรี โดยผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาล

นายทองคํา ยาปะโลหิ ต
(นายกเทศมนตรี )

- การกูเ้ งินจะนําเงินรายได้ตรงไหนไปชําระให้กบั กสท และจะกระทบงบพัฒนา
หมู่บา้ น และงบบริ หารงานบุคคลหรื อไม่

นายสาธิ ต แก้วรากมุข
(เลขานุการสภาฯ)

- นําเงินงบประมาณประจําปี ไปชําระให้กบั กสท.

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - นําไปหารื อในวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที- & ครัCงที(ประธานสภาฯ)

วันที- & สิ งหาคม ..5

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอในที-ประชุมหรื อไม่
(ประธานสภาฯ)
ที-ประชุม

- ไม่มี

นายประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์ - ถ้าไม่มีกระผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี ฯ คณะผูบ้ ริ หาร ปลัดเทศบาล
(ประธานสภาฯ)
สมาชิกสภาเทศบาล และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน ขอปิ ดการประชุมสภา
เทศบาล

- 7&-

เลิกประชุ มสภาเทศบาลฯ เวลา "5.30 น.
(ลงชื-อ)

สาธิ ต แก้วรากมุข ผูบ้ นั ทึกการประชุมสภาเทศบาล
(นายสาธิ ต แก้วรากมุข )
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

(ลงชื-อ) อําพา เงินสัจจา ผูพ้ ิมพ์
(นางอําพา เงินสัจจา)
นักจัดการงานทัว- ไป
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมนีC แล้ว
เมื-อวันทีเดือน สิ งหาคม พ.ศ. ..5
(ลงชื-อ) สิ ทธิ ศกั ดิ/
สุ ขเกษม ประธานกรรมการ
(นายสิ ทธิ ศกั ดิ/ สุ ขเกษม)

(ลงชื-อ) ประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์
(ประเสริ ฐ นันต๊ะรัตน์)
ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านเหล่า

(ลงชื-อ)

สุ คาํ มณี จนั สุ ข
กรรมการ
(นายสุ คาํ มณี จนั สุ ข)

(ลงชื-อ)

สมบัติ มัน- กุง กรรมการ
(นายสมบัติ มัน- กุง)

