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เทศบาลต าบลบุญทนั
อ าเภอ สุวรรณคูหา   จงัหวดัหนองบวัล าภู

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 บาท
เพ่ือจ่ายเป็น  เงินเดือนส าหรับนายกเทศมนตรีเดือนละ  27,600 บาท  จ านวน 12 
เดือน  เป็นเงิน 331,200 บาทและเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี  เดือนละ 15,180 
บาท  จ านวน 12 เดือน  2 คน  เป็นเงิน 364,320 บาท  ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.7/ว 4025 ลงวนัท่ี 23 กนัยายน 2554

งบบุคลากร 5,315,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 บาท

          ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 36,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง  หมวดภาษจีัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน      

          ทั่วไป    แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 7,520,040 บาท

เงินคา่ตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 198,720 บาท
เพ่ือจ่ายเป็น  เงินคา่ตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีเดือนละ 9,660 บาท  
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 115,920 บาท  และเงินเดือนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
เดือนละ 6,900 บาทจ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 82,800 บาท  ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.7/ว 4025   ลงวนัท่ี 23 กนัยายน 2554

เงินคา่ตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็น  เงินคา่ตอบแทนพิเศษต าแหน่งนายกเทศมนตรี     เดือนละ 4,000 
บาท     จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน 48,000 บาท  ต  าแหน่งรองนายกเทศมนตรี  
เดือนละ 3,000 บาท จ านวน 12 เดือน 2 คน เป็นเงิน 72,000บาท  ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.7/ว 4025 ลงวนัท่ี 23 กนัยายน 2554

เงินคา่ตอบแทนประจ าต  าแหน่งนายก/รองนายก 120,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็น  เงินคา่ตอบแทนประจ าต  าแหน่ง                                                          
 นายกเทศมนตรีเดือนละ 4,000 บาท  จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท  และ
เงินคา่ตอบแทนประจ าต  าแหน่งรองนายกเทศมนตรี  เดือนละ 3,000 บาทจ านวน 
12 เดือน 2 คน  เป็นเงิน 72,000.00 บาท  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0809.7/ว 4025 ลงวนัท่ี 23 กนัยายน 2554
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เพ่ือจ่ายเป็น  เงินเดือนพนกังานเทศบาล จ านวน 6  ต าแหน่ง 6 อตัรา จ านวน 12 
เดือน ไดแ้ก่ 1) ปลดัเทศบาล   2 )หวัหนา้ส านกัปลดั  3) หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ     
4) หวัหนา้ฝ่ายปกครอง   5) นกัทรัพยากรบุคคล   6)เจา้พนกังานธุรการ     ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัหนองบวัล าภู เร่ือง หลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบบั
ท่ี 6) หรือหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนกังาน 84,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,691,000 บาท

เงินเดือนพนกังาน 2,036,520 บาท

เงินคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 1,490,400 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  เงินคา่ตอบแทนใหแ้ก่ประธานสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล  ดงัน้ี
1)ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,180 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 182,160 
บาท
2) รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,420 บาทจ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 
149,040 บาท   3) สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 9,660 บาท/คน จ านวน 10 คน 12 
เดือน             เป็นเงิน 1,159,200 บาท  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด 
ท่ี มท 0809.7/ว 4025 ลงวนัท่ี 23 กนัยายน 2554

เพ่ือจ่ายเป็น  เงินประจ าต  าแหน่งบริหาร 4 ต าแหน่งไดแ้ก่ 
1) ปลดัเทศบาล              เดือนละ  7,000 บาท  จ านวน 12 เดือน 
2) หวัหนา้ส านกัปลดั       เดือนละ  3,500 บาท  จ านวน 12 เดือน 
3) หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ เดือนละ 1,500 บาท   จ านวน 12 เดือน
4)หวัหนา้ฝ่ายปกครอง     เดือนละ  1,500 บาท  จ านวน 12 เดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน เร่่ือง  
ก าหนดมาตรฐานและการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  (ฉบบัท่ี 10)

เพ่ือจ่ายเป็น คา่ตอบแทนรายเดือน ใหแ้ก่ปลดัเทศบาล จ านวน 1 ต าแหน่ง  1อตัรา 
เดือนละ 7,000 บาท   ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั
หนองบวัล าภู เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัพนกังานจา้ง (ฉบบัท่ี 4) ลว. 
21 ต.ค. 2558 และหนงัสือส านกังาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ท่ี มท. 0809.5/ว 36 
ลว. 26 ส.ค. 58 หรือหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง

เงินประจ าต  าแหน่ง 162,000 บาท
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เพ่ือจ่ายเป็น  เงินคา่ตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจา้งตามสญัญาจา้งของเทศบาลต าบล
บุญทนั  จ านวน 12 เดือน  ไดแ้ก่ 
- พนกังานจา้งตามภารกิจ  จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อตัรา ไดแ้ก่  
1)ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ 1 อตัรา  
- พนกังานจา้งทัว่ไป จ านวน  2 ต าแหน่ง 2 อตัรา ไดแ้ก่ 
1) พนกังานขบัรถยนตส่์วนกลาง  1 อตัรา  
2) ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์ 1 อตัรา 
ตามหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 24,000 บาท

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 384,480 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่  อปท.
โบนสั  คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง  และอ่ืนๆ ตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

คา่เบ้ียประชุม 10,000 บาท

ค่าตอบแทน 86,800 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  เงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานจา้งตามสญัญาจา้งของ
เทศบาลต าบลบุญทนัจ านวน 12 เดือนไดแ้ก่ 
พนกังานจา้งทัว่ไป 2  ต าแหน่ง 2 อตัรา ไดแ้ก่
1)ผช.จนท.ประชาสมัพนัธ์ 1 อตัรา 
 2)พนง.ขบัรถยนตส่์วนกลาง 1 อตัรา  
ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัหนองบวัล าภูเร่ือง หลกัเกณฑ์
การใหพ้นกังานเทศบาลลูกจา้งและพนกังานจา้งของเทศบาลไดรั้บเงินเพ่ิมคา่
ครองชีพชัว่คราว (ฉบบัท่ี 2)ประกาศ ลว.11 ส.ค. 2558 หรือหนงัสือสั่งการท่ี
เก่ียวขอ้ง

งบด าเนินงาน 2,078,800 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น เบ้ียประชุมคณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลแต่งตั้งข้ึน โดยถือปฏิบติัตาม
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินเดือนคา่ตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอยา่งอ่ืน
ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่ีด ารงต าแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่ีด ารงต าแหน่งรองประธานสภา
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
และการจ่ายเงินคา่เบ้ียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2547
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เพ่ือจ่ายเป็น  คา่เช่าบา้นใหแ้ก่พนกังานเทศบาล  ซ่ึงมีสิทธิเบิกจ่ายไดต้ามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกคา่เช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  (ฉบบัท่ี 
3) พ.ศ.2559 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 38,800 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  เงินคา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังาน
เทศบาล พนกังานจา้งเทศบาลต าบลบุญทนัมีค  าสั่งใหป้ฏิบติัราชการนอกเวลา
ราชการหรือในวนัหยดุราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของอปท.พ.ศ.2559

คา่เช่าบา้น 8,000 บาท

คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

คา่จา้งเหมาบริการท าความสะอาดภายในส านกังานเทศบาลต าบลบุญทนั 
คา่จา้งเหมาจดัท าวารสาร  เอกสาร  ส่ิงพิมพ ์ป้ายประชาสมัพนัธ์  และส่ือโฆษณา
ต่างๆ  และอ่ืนๆ

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 300,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานเทศบาล  และ
นายกเทศมนตรี ซ่ึงมีสิทธิเบิกจ่ายไดต้ามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 
0422.3/ว257 ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559

ค่าใช้สอย 1,197,000 บาท
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รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ 60,000 บาท

คา่ใชจ่้ายในการด าเนินการจดัการเลือกตั้ง  ประจ าปีงบประมาณ 2562 150,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายในการจดัการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินของเทศบาลต าบลบุญทนั ท่ีว่างลงตามการครบวาระ  ไดแ้ก่  คา่ตอบแทน
เจา้หนา้ท่ี  คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะอนุกรรมการ กรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง คา่ตอบแทนผูป้ฏิบติังานนอกเวลาราชการ  คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไป
รับบตัรเลือกตั้ง  คา่แบบพิมพ ์เอกสาร และวสัดุอุปกรณ์เก่ียวขอ้งในการเลือกตั้ง 
ตามระเบียบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพ.ศ. ๒๕๕๔ และโดยถือปฏิบติัตามโดยถือปฏิบติั
ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560 

คา่ใชจ่้ายตามโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมท่ีด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวง ทบวง กรม จงัหวดัและอ าเภอ

50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น คา่ใชจ่้ายตามโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมท่ีด าเนินตามนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม จงัหวดัและอ าเภอ ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี มท.0808.2/ว.3456ลว. 19 มิ.ย.2558 และหรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นไปตาม
แผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หนา้ 90 ล าดบัท่ี  8

1) คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัการรับรอง 
      เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายในการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีเดินทางมาตรวจ
หรือมาเยีย่มส านกังานเทศบาลต าบลบุญทนัและเป็นคา่ใชจ่้ายในการรับรองใน
การประชุมสภาทอ้งถ่ิน  หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนงัสือสั่งการ  หรือการประชุมระหว่างองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือประชุมอ่ืนท่ีเป็น
ประโยชน์กบัเทศบาลและประชาชนโดยส่วนรวม ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. 0808.4/ว2381ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2548 โดยตั้งไดไ้ม่
เกินร้อยละ 1 ของเงินรายไดจ้ริง (ไมร่วมเงินอุดหนุน เงินกู ้ หรือเงินอ่ืนใด)   ตั้ง
ไว ้ 50,000  บาท
2) คา่ใชจ่้ายในพิธีทางศาสนา/งานรัฐพิธี 
      เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายในพิธีทางศาสนา หรืองานรัฐพิธี เช่น คา่จดัซ้ือดอกไม ้
ธูป เทียน พวงมาลา พานพุ่มเคร่ืองทองนอ้ยพระบรมฉายาลกัษณ์  และคา่ใชจ่้าย
อ่ืนๆ ตามหนงัสือท่ี มท.0313.4/ว.1347 ลว. 19 พ.ค.2541 เร่ือง คา่ใชจ่้ายในการจดั
งานต่างๆของ อปท.  ตั้งไว ้  10,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
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โครงการปกป้องสถาบนั 50,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายโครงการปกป้องสถาบนัส าคญัของชาติเพ่ือจดัอบรมเชิง
ปฏิบติัการปลูกจิตส านึก เชิดชู ศรัทธา และมีส่วนร่วมในพิธีส าคญัหรือกิจกรรม
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัพระมหากษตัริย  ์ และพระบรมวงศานุวงศ์    ตาม
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0310.4/ว 2128 ลว.31 ก.ค. 2557 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมการอบรม และ
เขา้อบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 หรือระเบียบขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หนา้ 90 ล าดบัท่ี  9

คา่ลงทะเบียน  อบรมพฒันาศกัยภาพบุคลากร 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ลงทะเบียนอบรมพฒันาศกัยภาพบุคลากรของคณะผูบ้ริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  พนกังานเทศบาล  และพนกังานจา้ง  ตามหนงัสือสั่งการของ
กระทรวง  กรม หรือ ค าสั่งผูมี้อ  านาจ อนุมติั  อนุญาตโดยถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมและเขา้อบรมของเจา้หนา้ท่ี
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557

คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 100,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของคณะผูบ้ริหารสมาชิกสภา
เทศบาล พนกังานเทศบาล และพนกังานจา้ง ตามหนงัสือสั่งการของกระทรวง 
กรม หรือ ค าสั่งผูมี้อ  านาจอนุมติั อนุญาต โดยถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ี

โครงการพฒันาระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 7,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นคา่บริการพ้ืนท่ีเกบ็ฐานขอ้มลูระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 
ปีงบประมาณ 2562  และเป็นคา่บริการรายปี  ตามหนงัสือส านกังานส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัหนองบวัล าภู  ท่ี นภ0023.1/394 ลว.4 ก.ค.61

โครงการปรับปรุงเวบ็ไซตส์ านกังาน 20,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายตามโครงการปรับปรุงเวบ็ไซดส์ านกังานเทศบาลต าบลบุญ
ทนั ไดแ้ก่คา่เช่าพ้ืนท่ีเวบ็ไซด์ คา่จดโดเมนเนมและคา่ปรับปรุงขอ้มลูรายเดือน  
เพ่ือเป็นการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ขอ้มลูขา่วสารของเทศบาลต าบลบุญทนั
ใหป้ระชาชนทัว่ไปไดรั้บทราบ โดยถือปฏิบติัตามโดยถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   
เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 หนา้ 93 ล าดบัท่ี 5
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โครงการอบรมคุณธรรมและสร้างความโปร่งใสแก่พนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง 10,000 บาท

เพ่ือ เป็นคา่ใชจ่้ายในการจดัอบรมฯ เช่น  คา่วิทยากร  คา่อาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม  และอ่ืนๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมการอบรม และเขา้อบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 หรือระเบียบขอ้
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) หนา้ 90  ล าดบั
ท่ี 7 

โครงการอบรมใหค้วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานภายในองคก์ร 30,000 บาท

เพ่ือเป็นคา่ใชจ่้ายในการจดัการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานภายใน
องคก์ร   การใชร้ะบบ e-laas  ระบบ  e-plan   ระบบ info  และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งฯ  
ตามระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมการ
อบรม และเขา้อบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 หรือระเบียบขอ้กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง  

โครงการอบรมใหค้วามรู้การป้องกนัการทุจริตและสร้างความโปรงใสในการ 10,000 บาท

เพ่ือ เป็นคา่ใชจ่้ายในการจดัโครงการ  คา่วิทยากร คา่อาหาร  อาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม เอกสารประกอบการอบรม และอ่ืนๆระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
คา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมการอบรม และเขา้อบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2557 หรือระเบียบขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.
2561-2564 )หนา้ 91 ล าดบัท่ี 10 

โครงการอบรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย 10,000 บาท

เพ่ือ เป็นคา่ใชจ่้ายในการจดัอบรมฯ เช่น  คา่วิทยากร  คา่อาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม  และอ่ืนๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมการอบรม และเขา้อบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 หรือระเบียบขอ้
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 300,000 บาท
 เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายในการซ่อมแซมครุภณัฑข์องเทศบาลต าบลบุญทนั  ใหมี้
สภาพพร้อมใชง้าน สะดวกต่อการใหบ้ริการประชาชน ไดแ้ก่ รถจกัรยานยนต ์ 
รถยนตส์ านกังาน  รถบริการการแพทยฉุ์กเฉิน รถกระเชา้  รถบรรทุกขยะ  
รถบรรทุกน ้าดบัเพลิง  เล่ือยยนต ์ เคร่ืองตดัหญา้  เคร่ืองขยายเสียง
เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองท าน ้าเยน็  กลอ้งถ่ายรูปคอมพิวเตอร์ พร้ินเตอร์ เคร่ืองถ่าย
เอกสาร โทรทศัน์ เคร่ืองฉายภาพ  และอ่ืนๆ โดยถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 หนา้ 93 ล าดบัท่ี 4



66

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม
จ านวน

จ านวน

เพ่ือจ่ายเป็น คา่จดัซ้ือ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ปากกาเคมีดินสอ ไมบ้รรทดั ยางลบ 
น ้ายาลบค าผิด เคร่ืองเจาะกระดาษ  ท่ีเยบ็กระดาษเทปกาว  ซองจดหมาย   และ
วสัดุอุปกรณ์ส านกังานอ่ืนๆ โดยถือปฏิบติัตามโดยถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 หนา้ 92 ล าดบัท่ี 1

วสัดุงานบา้นงานครัว 40,000 บาท

ค่าวัสดุ 590,000 บาท

วสัดุส านกังาน 150,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  หมึกพิมพ ์ แป้นพิมพ ์ปร้ินเตอร์  แผน่
ซีดีรอมและอ่ืน ๆ เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ โดยถือปฏิบติัตามโดยถือปฏิบติัตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560    เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 หนา้ 92  ล าดบัท่ี  1

ค่าสาธารณูปโภค 205,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนของรถจกัรยานยนตร์ถยนตส์ านกังาน  
รถบรรทุกน ้าดบัเพลิง  รถกระเชา้ไฟฟ้ารถบรรทุกขยะ รถกูชี้พ เล่ือยยนตเ์คร่ือง
ตดัหญา้และเคร่ืองยนตอ่ื์นๆท่ีใชใ้นราชการของส านกังานเทศบาลต าบลบุญทนั 
โดยถือปฏิบติัตามโดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  

วสัดุคอมพิวเตอร์ 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น คา่วสัดุงานบา้นงานครัว ส าหรับใชใ้นส านกังานเทศบาลต าบลบุญ
ทนั ไดแ้ก่ไมก้วาด ไมถู้พ้ืน น ้ายาขดัพ้ืน น ้ายาลา้งหอ้งน ้า  น ้ายาลา้งจาน  ถว้ย 
จาน แกว้น ้า  ชุดกาแฟกาน ้าร้อน  และวสัดุอุปกรณ์อ่ืนๆ เพ่ือไวบ้ริการประชาชน
และผูม้าติดต่อราชการโดยถือปฏิบติัตามโดยถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 หนา้ 92 ล าดบัท่ี 3

วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 300,000 บาท

คา่บริการไปรษณีย์ 15,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ไปรษณีย ์ คา่ธนาณัติ  คา่ดวงตราไปรษณียค์า่ธรรมเนียมการโอน
เงินและอ่ืนๆ

คา่ไฟฟ้า 150,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ไฟฟ้าภายในส านกังานเทศบาลต าบลบุญทนั  
ศนูยอ์ปพร.ประจ าต  าบลบุญทนั  ศนูยอ์าคารผลิตภณัฑชุ์มชนและสถานท่ีท่่ีอยูใ่น
ความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบุญทนั
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คา่บริการส่ือสารและโทรคมนาคม 40,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็น  คา่โทรศพัท์  โทรสาร  อินเตอร์เน็ต  ทั้งภายในส านกังานและจุด
บริการประชาชนเทศบาลต าบลบุญทนั  เพ่ือการติดต่อประสานงาน  และการ
ใหบ้ริการประชาชน

เพ่ือ เป็นคา่ใชจ่้ายในการจดัซ้ือ เคร่ืองดูดฝุ่ น  ขนาด 25  ลิตร จ านวน 1 เคร่ืองๆละ
ไมเ่กิน  14000 บาท  มีคุณลกัษณะ 1) สามารถดูดฝุ่ นและนา้ 2) เป็นราคาพร้อม
อุปกรณ์
โดยถือปฏิบติัตามโดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   ประกอบกบับญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ 
2561   เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หนา้ 105 ล าดบัท่ี 13

จดัซ้ือตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร ขนาด 2 บาน 11,000 บาท

ครุภณัฑส์ านกังาน

จดัซ้ือเคร่ือดูดฝุ่ น 14,000 บาท

งบลงทุน 95,600 บาท

ค่าครุภณัฑ์ 95,600 บาท

คา่จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นคา่จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ   ขนาด  800 VA  จ านวน  8  เคร่ือง ๆราคาไม่
เกินเคร่ืองละ  2,500 บาท   คุณลกัษณะพ้ืนฐาน- มีกาลงัไฟฟ้าดา้นนอกไมน่อ้ย
กว่า 800 VA (480 Watts)- สามารถสารองไฟฟ้าไดไ้มน่อ้ยกว่า 15 นาที  โดยถือ
ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หนา้ 107  ล าดบัท่ี  
20

เพ่ือจ่ายเป็น คา่จดัซ้ือตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร  ขนาด 2 บาน (มอก.) มีมือจบัชนิดบิด มี
แผน่ชั้นปรับระดบั 3 ช้ิน  และมีคุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม   
จ านวน  2  หลงัๆ  ละไมเ่กิน 5,500  บาทโดยถือปฏิบติัตามโดยถือปฏิบติัตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560   ประกอบกบับญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ 2561 เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี 
พ.ศ.2561-2564 หนา้ 105 ล าดบัท่ี 10

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์
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จ านวน

จ านวน

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านกังาน 48,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านกังาน   จ านวน 3 เคร่ือง  
ๆละไมเ่กินราคา 16,000  บาท โดยมีคุณลกัษณะพ้ืนฐาน  ดงัน้ี
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกว่า 2 แกนหลกั (2 core) มีความเร็ว
สญัญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมน่อ้ยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไมน่อ้ยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไมน่อ้ย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน่อ้ยกว่า 120 GB จานวน 
1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไมน่อ้ยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไมน่อ้ยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไมน่อ้ยกว่า 600 : 1 และมีขนาด
ไมน่อ้ยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย
           
โดยปฏิบติัตามโดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และเกณฑร์าคากลางคุณลกัษณะ
พ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร พ.ศ.2560 เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หนา้ 108 ล าดบัท่ี  22

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 2,600 บาท

เพ่ือเป็นคา่ใชจ่้ายในการจดัซ้ือ เคร่ืองพิมพ ์ จ านวน  1  เคร่ือง ราคาไมเ่กินเคร่ือง
ละ 2,600  บาท  คุณลกัษณะพ้ืนฐาน                                                                     
 - มีความละเอียดในการพิมพไ์มน่อ้ยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพร่์างไมน่อ้ยกว่า 18 หนา้ต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน่อ้ยกว่า 8 MB  - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไมน่อ้ยกว่า 1 ช่อง- มีถาดใส่กระดาษไดไ้มน่อ้ย
กว่า 150 แผน่- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom  โดยปฏิบติัตาม
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และเกณฑร์าคากลางคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ.2560  
เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หนา้ 112 ล าดบัท่ี 37
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รวม
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เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจงัหวดัหนองบวัล าภู 30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 30,000 บาท

เงินอุดหนุน 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  เงินกิจกรรมเหล่ากาชาดจงัหวดัหนองบวัล าภู ซ่ึงเป็นองคก์รจดัตั้งข้ึน
ตามกฎหมายเพ่ือด าเนินการในกิจกรรมสงัคมสงเคราะห์  โดยถือปฏิบติัตามตาม
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท. 0808.2/ว 74  ลว. 8 ม.ค. 2523 
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รวม

รวม
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เงินเดือนพนกังาน 271,260 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  เงินเดือนพนกังานเทศบาล จ านวน 1  ต าแหน่ง  1 อตัรา
ต าแหน่งนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน    จ านวน  12  เดือน
ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัหนองบวัล าภู เร่ือง หลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบบั
ท่ี 6) หรือหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง

งบบุคลากร 451,260 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 451,260 บาท

งานวางแผนสถติแิละวิชาการ 481,260 บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 4 ปี  (2561 - 2564) 30,000 บาท

งบด าเนินงาน 30,000 บาท

ค่าใช้สอย 30,000 บาท

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 180,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็น  คา่จา้งใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจ 1  ต าแหน่ง 
ผูช่้วยนกัวิเคราะห์นโยบายและแผนจ านวน  1  อตัรา  
ตามหนงัสือส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  มท. 0809.5/ว 89  ลงวนัท่ี 10 
กรกฎาคม 2557หรือหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้าย  โครงการ  และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือน าขอ้มลูมาจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ินไดแ้ก่   คา่อาหาร/เคร่ืองด่ืม  คา่วสัดุอุปกรณ์  และคา่ใชจ่้าย
อ่ืนๆท่ีจ าเป็นในการจดัท าประชาคม ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมและเขา้รับการอบรม
และเขา้รับการอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. 0891.4/ว 856 ลงวนัท่ี 12 มีนาคม  2553  เป็นไปตาม
แผนพฒันาส่ีปีพ.ศ. 2561-2564  หนา้ 29 ล าดบัท่ี  1
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เงินเดือนพนกังาน 1,289,040 บาท
เพ่ือจ่ายเป็น  เงินเดือนใหแ้ก่พนกังานเทศบาล  จ านวน 4 ต าแหน่ง  4 อตัรา ไดแ้ก่   
       1) ผูอ้  านวยการคลงั  2) หวัหนา้นกับริหารงานคลงั  3) หวัหนา้ฝ่ายพฒันา
รายได ้                 4)เจา้พนกังานพสัดุ  ตามหนงัสือส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต.  มท. 0809.5/ว 89  ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557 หรือหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง

งบบุคลากร 2,147,340 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,147,340 บาท

งานบริหารงานคลงั 2,578,740 บาท

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 73,380 บาท
เพ่ือจ่ายเป็น  เงินคา่ครองชีพใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจจ านวน 4  ต าแหน่ง 5 
อตัรา ไดแ้ก่  1) ผูช่้วยเจา้พนกังานการเงินและบญัชี 2 อตัรา
2) ผูช่้วยเจา้พนกังานจดัเกบ็รายได ้
3) ผูช่้วยเจา้พนกังานพสัดุ 
4) ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ 
ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัหนองบวัล าภูเร่ือง หลกัเกณฑ์
การใหพ้นกังานเทศบาลลูกจา้งและพนกังานจา้งของเทศบาลไดรั้บเงินเพ่ิมคา่
ครองชีพชัว่คราว (ฉบบัท่ี 2)ประกาศ ลว.11 ส.ค. 2558 หรือหนงัสือสั่งการท่ี
เก่ียวขอ้ง

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 706,920 บาท
เพ่ือจ่ายเป็น  คา่จา้งใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจ  จ านวน 4 ต าแหน่ง 
5 อตัรา ไดแ้ก่  1) ผูช่้วยเจา้พนกังานการเงินและบญัชี 2 อตัรา  
2) ผูช่้วยเจา้พนกังานจดัเกบ็รายได ้  1 อตัรา
3) ผูช่้วยเจา้พนกังานพสัดุ   1 อตัรา
4) ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ  1 อตัรา
ตามหนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มท. 0809.5/ว 89 ลว. 10 กรกฎาคม 
2557หรือหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง

เงินประจ าต  าแหน่ง 78,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  เงินประจ าต  าแหน่งบริหาร 3 ต าแหน่งไดแ้ก่ 
1) ผูอ้  านวยการคลงั               เดือนละ 3,500 บาท  จ านวน 12 เดือน   
2) หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานคลงั เดือนละ 1,500 บาท  จ านวน 12 เดือน 
3) หวัหนา้ฝ่ายพฒันาและจดัเกบ็รายได้ เดือนละ 1,500 บาท
จ านวน 12 เดือน  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ทอ้งถ่ิน เร่่ือง  ก าหนดมาตรฐานและการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  (ฉบบัท่ี 10)
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คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น เงินคา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ   ใหแ้ก่พนกังาน
เทศบาล พนกังานจา้งเทศบาลต าบลบุญทนั  มีค  าสั่งใหป้ฏิบติัราชการนอกเวลา
ราชการหรือในวนัหยดุราชการ ตามหนงัสือท่ี มท.0808.4/1582 ลว.15 พ.ค.2550

คา่ตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่  อปท.
โบนสั  คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง  และตามระเบียบอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง

งบด าเนินงาน 373,800 บาท

ค่าตอบแทน 33,800 บาท

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 120,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น คา่จา้งเหมาจดมาตรน ้าประปาและคา่จา้งเหมาบริการอ่ืนๆ โดยถือ
ปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการคา่จา้ง เร่ืองอตัราคา่จา้งขั้นต ่า  (ฉบบัท่ี 7)พ.ศ.
2555 และหรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

ค่าใช้สอย 280,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 13,800 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานเทศบาล   ซ่ึงมีสิทธิเบิกจ่าย
ไดต้ามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุดท่ี กค.0422.3/ว257 ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 
2559

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ลงทะเบียนฝึกอบรมพนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง   เป็นการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ี ใหมี้ความรู้ ความช านาญในระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และแนวทางปฏิบติัว่าดว้ยการเงินการบญัชี  การจดัเกบ็รายไดแ้ละการ
พสัดุขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของพนกังานเทศบาล พนกังาน
จา้ง  ตามหนงัสือสั่งการของกระทรวง กรม หรือค าสั่งผูมี้อ  านาจอนุมติั อนุญาต  
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการของเจา้หนา้ทีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555

คา่ลงทะเบียน  อบรมพฒันาศกัยภาพบุคลากร 50,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 บาท



73
จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

โครงการจดัท าและปรับปรุงแผนท่ีภาษี 50,000 บาท

วสัดุส านกังาน 60,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็น คา่จดัซ้ือ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ปากกาเคมีดินสอ ไมบ้รรทดั ยางลบ 
น ้ายาลบค าผิด เคร่ืองเจาะกระดาษ  ท่ีเยบ็กระดาษเทปกาว  ซองจดหมาย   และ
วสัดุอุปกรณ์ส านกังานอ่ืนๆ โดยถือปฏิบติัตามโดยถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560    
เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 หนา้ 92 ล าดบัท่ี  1

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการจดัเกบ็ภาษี  คา่ใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์  รวม
ตลอดถึงคา่ใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค่าวัสดุ 60,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการด าเนินการตามโครงการจดัท าและปรับปรุงแผนท่ี
ภาษี  โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2550  ปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 หนา้ 87 ขอ้ 3

โครงการออกเกบ็ภาษีนอกพ้ืนท่ี 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น คา่จดัซ้ือตูเ้หลก็เกบ็เอกสาร  ขนาด 2 บาน (มอก.) มีมือจบัชนิดบิด มี
แผน่ชั้นปรับระดบั 3 ช้ิน  และมีคุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม   
จ านวน  1  หลงัๆละไมเ่กิน 5,500  บาทโดยถือปฏิบติัตามโดยถือปฏิบติัตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560   ประกอบกบับญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ 2561 เป็นไปตามแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หนา้ 104  ล าดบัท่ี 6

จดัซ้ือตูเ้หลก็ 2 บานเล่ือน 10,000 บาท

ครุภณัฑส์ านกังาน

จดัซ้ือตูเ้กบ็เอกสาร 5,500 บาท

งบลงทุน 57,600 บาท

ค่าครุภณัฑ์ 57,600 บาท

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หลก็ 2  บานเล่ือน  จ านวน  2 หลงั ๆละไมเ่กิน 5,000  บาท 
      ยึดตามราคาตามทอ้งตลาด โดยถือปฏิบติัตามโดยถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 
2560   ประกอบกบับญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ 2561เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.
2561-2564 หนา้ 105 ล าดบัท่ี 10



74

จ านวน

จ านวนจดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์หรือ ชนิด LED ขาวด า 2,600 บาท

เพ่ือเป็นคา่ใชจ่้ายในการจดัซ้ือ เคร่ืองพิมพ ์ จ านวน  1  เคร่ือง ราคาไมเ่กินเคร่ือง
ละ 2,600  บาท  มีคุณลกัษณะพ้ืนฐาน  ดงัน้ี
- มีความละเอียดในการพิมพไ์มน่อ้ยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพร่์างไมน่อ้ยกว่า 18 หนา้ต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไมน่อ้ยกว่า 8 MB
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไมน่อ้ยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษไดไ้มน่อ้ยกว่า 150 แผน่
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom
โดยถือปฏิบติัตามโดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   และเกณฑร์าคากลางคุณลกัษณะ
พ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร พ.ศ.2560  เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หนา้ 112 ล าดบัท่ี  37

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านกังาน 32,000 บาท

คา่ใชจ่้ายในการจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านกังาน  จ านวน  2  
เคร่ือง  ๆละไมเ่กิน  16,000  บาท มีคุณลกัษณะดงัน้ี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกว่า 2 แกนหลกั (2 core) มีความเร็ว
สญัญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมน่อ้ยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไมน่อ้ยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไมน่อ้ย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน่อ้ยกว่า 120 GB จานวน 
1 หน่วย  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จานวนไมน่อ้ยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไมน่อ้ยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์  - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไมน่อ้ย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไมน่อ้ยกว่า 19 น้ิว จานวน 1 หน่วย 
โดยถือปฏิบติัตามโดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และเกณฑร์าคากลางคุณลกัษณะ
พ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร พ.ศ.2561 เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หนา้ 108 ล าดบัท่ี 22

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์



75
จ านวนจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 7,500 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นคา่จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ   ขนาด  800 VA  จ านวน  8  เคร่ือง ราคาไม่
เกินเคร่ืองละ  2,500 บาท  มีคุณลกัษณะพ้ืนฐาน  ดงัน้ี
- มีกาลงัไฟฟ้าดา้นนอกไมน่อ้ยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าไดไ้มน่อ้ยกว่า 15 นาที
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และเกณฑร์าคากลางคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ.2560  
เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หนา้ 107 ล าดบัท่ี 20
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รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

จ านวน

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 682,620 บาท

เงินเดือนพนกังาน 202,620 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน 787,620 บาท

งบบุคลากร 682,620 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น คา่ครองชีพใหแ้ก่พนกังานจา้งทัว่ไปจ านวน 3 ต าแหน่ง 4 อตัรา ไดแ้ก่ 
1) ต าแหน่ง พนกังานขบัรถดบัเพลิง 1 อตัรา
2) ต าแหน่ง พนกังานประจ าทา้ยรถดบัเพลิง  2 อตัรา
3) ต าแหน่ง ยาม 1 อตัรา 
ตามหนงัสือส านกังาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.  มท. 0809.5/ว 89 
ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557

งบด าเนินงาน 105,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  เงินเดือนใหแ้ก่พนกังานจา้งทัว่ไปจ านวน 3 ต าแหน่ง 4 อตัรา ไดแ้ก่ 
1) ต าแหน่ง พนกังานขบัรถดบัเพลิง  1 อตัรา
2) ต าแหน่ง พนกังานประจ าทา้ยรถดบัเพลิง  2 อตัรา
3) ต าแหน่ง ยาม 1 อตัรา

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 48,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  เงินเดือนใหแ้ก่พนกังานเทศบาลจ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อตัรา ไดแ้ก่ 
เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ทั้งน้ีใหจ่้ายตามหนงัสือส านกังาน 
ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0809.5/ว82 
ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม  2557

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 432,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่  อปท.
โบนสั  คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง  และอ่ืนๆ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกคา่ใชจ่้ายใหแ้ก่ อปพร.ของ อปท.พ.ศ.2560 
และหนงัสืออ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง

ค่าตอบแทน 60,000 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 60,000 บาท
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รวม

จ านวน

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ

คา่จา้งเหมาแรงงานพนกังานทา้ยรถดบัเพลิงและคา่จา้งเหมาอ่ืนๆ 10,000 บาท

ค่าใช้สอย 45,000 บาท

คา่ลงทะเบียนอบรมพฒันาศกัยภาพบุคลากร 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ลงทะเบียนอบรมพฒันาศกัยภาพบุคลากรของพนกังานเทศบาล  
และพนกังานจา้ง  ตามหนงัสือสั่งการของกระทรวง  กรม หรือ ค าสั่งผูมี้อ  านาจ 
อนุมติั  อนุญาต

คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ เช่น  คา่เบ้ีย
เล้ียง  คา่พาหนะ คา่เช่าท่ีพกั  และอ่ืนๆ  ของพนกังานเทศบาล  ลูกจา้งและบุคคลท่ี
เทศบาลแต่งตั้งใหเ้ดินทางไปราชการ ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2555 และแกไ้ขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบนั

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่จา้งเหมาพนกังานประจ าทา้ยรถดบัเพลิงและจา้งเหมาอ่ืนๆ โดย
ปฏิบติัตามตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท.0891.3/ว. 2826 ลว.17 ก.ย 2553

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการซกัซอ้มแผนป้องกนัอคัคีภยั 50,000 บาท

เพ่ือเป็นคา่ใชจ่้าย คา่วิทยากร คา่วสัดุอุปกรณ์ในการซกัซอ้ม  คา่อาหาร  อาหาร
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมและอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมและเขา้รับการอบรม
และเขา้รับการอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 

ค่าใช้สอย 130,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคภียั 205,000 บาท

งบด าเนินงาน 195,000 บาท

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 30,000 บาท

เพ่ือเป็นคา่ใชจ่้ายในการจดัอบรม คา่วิทยากร คา่เอกสาร คา่อาหาร อาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองด่ืม  และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมและเขา้รับการอบรม
และเขา้รับการอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 
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ค่าวัสดุ 65,000 บาท

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 15,000 บาท

โครงการรณรงคล์ดอุบติัเหตุช่วงเทศกาล 50,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายตามโครงการรณรงคล์ดอุบติัเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลปี
ใหม ่และเทศกาลสงกรานต ์ไดแ้ก่ คา่เดินทางไปราชการ/คา่ตอบแทน  คา่อาหาร
ว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม   คา่วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ให ้สมาชิก อปพร.สงักดัเทศบาลต าบล
บุญทนัร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีต  ารวจ สถานีต ารวจภูธรสุวรรณคูหา เขา้ปฏิบติัหนา้ท่ีเฝ้า
ระวงัป้องกนัอุบติัเหตุช่วงเทศกาลปีใหมแ่ละเทศกาลสงกรานต์ และอ่ืนๆโดยถือ
ปฏิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี  มท  
0804.5/ว 1634  ลงวนัท่ี 22 กนัยายน  2557 และหรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือจดัซ้ือครุภณัฑใ์นการป้องกนัอุบติัเหตุ  ไดแ้ก่  ไฟสญัญาณจราจร แผงกั้น
จราจร ฯลฯ ยึดตามราคาตามทอ้งตลาดปฏิบติัตามโดยถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  

เพ่ือจ่ายเป็น คา่จดัซ้ือสารเคมีถงัดบัเพลิงชนิดผงเคมีแหง้และ
กา๊ซไนโตรเจน  ขนาด 15 ปอนด ์ โดยถือปฏิบติัตามโดยถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  

วสัดุอ่ืน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นคา่จดัซ้ือชุดดบัเพลิงใหก้บัพนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี
โดยปฏิบติัตามโดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  

วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 40,000 บาท
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งบลงทุน 10,000 บาท

ครุภณัฑโ์รงงาน

จดัซ้ือเล่ือยยนต์ 5,000 บาท

จดัซ้ือตูเ้กบ็ของ 5,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้กบ็ของ จ านวน 1 หลงั ตวัละไมเ่กิน 5,000  บาท    ยึดตาม
ราคาตามทอ้งตลาด ปฏิบติัตามโดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ย
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  เป็นไปตามแผนพฒันาส่ี
ปี พ.ศ.2561-2564 หนา้ 111 ล าดบัท่ี  36

ค่าครุภณัฑ์ 10,000 บาท

ครุภณัฑส์ านกังาน

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่จดัซ้ือเล่ือยยนต ์ เคร่ืองยนตเ์บนซิน  2 จงัหวะ   ความเร็วรอบ   
2800 - 3000 RPM   โดยถือปฏิบติัตามโดยถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หนา้ 112 ล าดบัท่ี 37
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เงินเดือนพนกังาน 233,760 บาท
เพ่ือจ่ายเป็น  เงินเดือนใหแ้ก่พนกังานเทศบาล จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อตัรา ไดแ้ก่   
ต าแหน่งนกัวิชาการศึกษา 
ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัหนองบวัล าภู เร่ือง หลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบบั
ท่ี 6) หรือหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง

งบบุคลากร 466,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 466,080 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา 546,080 บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 30,000 บาท

งบด าเนินงาน 80,000 บาท

ค่าใช้สอย 80,000 บาท

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 232,320 บาท
เพ่ือจ่ายเป็น  เงินคา่ตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจจ านวน 1 ต าแหน่ง 1  
อตัรา ไดแ้ก่ 
1) ผูช่้วยนกัวิชาการศึกษา  1 อตัรา 
ตามหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ลงทะเบียน อบรมพฒันาศกัยภาพบุคลากรของ พนกังานเทศบาล 
และพนกังานจา้ง  ตามหนงัสือสั่งการของกระทรวง กรม หรือ ค าสั่งผูมี้อ  านาจ 
อนุมติั อนุญาต และตาม     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทัว่ไป

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ เช่น  คา่เบ้ีย
เล้ียง  คา่พาหนะ คา่เช่าท่ีพกั  และอ่ืนๆ  ของพนกังานเทศบาล  และลูกจา้ง ซ่ึงมี
สิทธิเบิกไดต้ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเดินทางไปราชการของ
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555

คา่ลงทะเบียนอบรมพฒันาศกัยภาพบุคลากร 50,000 บาท
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งบบุคลากร 2,529,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,529,960 บาท

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,860,019 บาท

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 138,900 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานจา้งตามสญัญา
จา้งของเทศบาลต าบลบุญทนั ต าแหน่งผูดู้แลเดก็  ไดแ้ก่พนกังานจา้ง  ตามภารกิจ 
จ านวน 5 อตัรา และพนกังานจา้งทัว่ไป  จ านวน 3  อตัรา 
ตามหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้ง        

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 1,046,160 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกิจ  ต าแหน่งผูดู้แลเดก็  จ านวน 
5 อตัรา และพนกังานจา้งทัว่ไป   จ านวน    3  อตัรา 
ตามหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง

เงินเดือนพนกังาน 1,344,900 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานครูเทศบาลสามญั 2
จ านวน 12  เดือน  ไดแ้ก่ ครู ค.ศ.1  จ านวน  5  ต าแหน่ง  ตามกรอบอตัราท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งและพึงเบิกจ่ายไดต้ามระเบียบฯ

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายตามโครงการจดังานวนัเดก็แห่งชาติ ปี 2560 ตามหนงัสือท่ี 
มท.0313.4/ว 1347ลว. 19 พ.ค. 2541 เร่ือง คา่ใชจ่้ายในการจดังานต่างๆของ อปท.
เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564  หนา้ 46 ล าดบั 11

โครงการจดัศนูยเ์รียนรู้ปราชญช์าวบา้น 10,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจดังานวนัเดก็แห่งชาติ 100,000 บาท

งบด าเนินงาน 2,570,059 บาท

ค่าใช้สอย 1,429,920 บาท

เพ่ือเป็นคา่ใชจ่้าย คา่วิทยากร คา่ป้าย และอ่ืนๆ   ยึดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมและเขา้อบรมของเจา้หนา้ท่ี
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม 
เปล่ียนแปลง ฉบบัท่ี 1  หนา้ 6   ล าดบัท่ี 1

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายคา่วิทยากร  คา่ส่ือ วสัดุอุปกรณ์ คา่ป้ายโครงการและอ่ืนๆ  
ยึดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมและเขา้อบรม
ของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หนา้ 
46 ล าดบัท่ี 10

โครงการธรรมศึกษาเดก็ปฐมวยั 3,000 บาท
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เพ่ือเป็นคา่เอกสารคู่มือประเมิน คา่ป้าย คา่อาหาร อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ยึด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมและเขา้อบรมของ
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม 
เปล่ียนแปลง ฉบบัท่ี 1  หนา้ 6    ล าดบัท่ี 2

โครงการปฐมนิเทศนกัเรียน 9,000 บาท

โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่จดัท าอาหารกลางวนัใหแ้ก่เดก็ท่ีอยูใ่นศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้น    
โคกนกพฒันา,ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัศิริทรงธรรม และศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัสนัติ
ธรรมพฒันา  จ านวน 155 คน  (ขอ้มลู 10 มิถุนายน 2561) เป็นระยะเวลา 245 วนั  
ในอตัราคนละ  20 บาทต่อวนั   ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุดท่ี มท 
0816.2/ว 3274 ลงวนัท่ี 19 มิถุนายน 25601 ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายไดก้ต่็อเม่ือไดรั้บการ
จดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561-2564
หนา้ 47 ขอ้ 12

โครงการเสริมสร้างภูมิคุม้กนัยาเสพติดในเดก็ปฐมวยัและผูป้กครอง 15,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายคา่จา้งเหมายานพาหนะ คา่ป้าย คา่อาหาร อาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืมและอ่ืนๆ ตามหนงัสือท่ีมท.0313.4/ว 1347  ลว. 19 พ.ค. 2541 เร่ือง 
คา่ใชจ่้ายในการจดังานต่างๆของ อปท.  เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.
2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัท่ี 1  หนา้ 6    ล าดบัท่ี 3

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา 759,500 บาท

เพ่ือเป็นคา่ใชจ่้ายในการปฐมนิเทศ   คา่เอกสาร คา่วสัดุ คา่อาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม คา่ป้ายและอ่ืนๆ ยึดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายใน
การฝึกอบรมและเขา้อบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 เป็นไปตาม
แผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หนา้ 48 ล าดบัท่ี 17

โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียน 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้าย คา่วสัดุอุปกรณ์ คา่เงินรางวลั คา่จา้งเหมาเคร่ืองเสียง 
คา่อาหาร อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม คา่ป้าย และอ่ืนๆ ตามหนงัสือท่ีมท.0313.4/ว 
1347  ลว. 19 พ.ค. 2541 เร่ือง คา่ใชจ่้ายในการจดังานต่างๆของ อปท. โดยถือ
ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปีพ.ศ. 2561 – 2564 หนา้ 47  ล าดบัท่ี 
15

เพ่ือเป็นคา่ใชจ่้ายโครงการ คา่วิทยากร คา่อาหาร อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม คา่
เอกสาร  คา่ป้ายและอ่ืนๆ ยึดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายใน
การฝึกอบรมและเขา้อบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557  เป็นไปตาม
แผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัท่ี 1  หนา้ 6    ล าดบั
ท่ี 4

โครงการหนูนอ้ยนกักีฬา 30,000 บาท
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เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือเป็น การพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ยึดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้อบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี
พ.ศ. 2561 – 2564 หนา้ 46 ล าดบัท่ี 9 

เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนคา่จดัการเรียนการสอนของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ (รายหวั) 263,500 บาท

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ปรับปรุงบ ารุงรักษาซ่อมแซมศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ในสงักดัศนูย์
พฒันาเดก็เลก็ในสงักดัเทศบาลต าบลบุญทนัจ านวน  3 ศนูย ์คือ ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
วดัศิริทรงธรรม  ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัสนัติธรรมพฒันา  ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้น
โคกนกสาริกา  ไดแ้ก่คา่จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ซ่อมแซม  คา่จา้งเหมาแรงงาน  และ
อ่ืนๆ โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปีพ.ศ. 2561 – 2564 หนา้ 
45 ล าดบัท่ี 7 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายใหก้บัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ จ านวน  3  ศนูย ์ อาย ุ3-5 ปี  
จ านวน  84  คน เป็นคา่หนงัสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เคร่ืองแบบนกัเรียนและคา่
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  ตามหนงัสือด่วนท่ีสุดท่ี มท 0816.2/ว3274 ลว.19  
มิถุนายน  2561

คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่จดัซ้ือวสัดุและส่ือการเรียนการสอนใหแ้ก่เดก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็สงักดัเทศบาลต าบลบุญทนั จ านวน 3 ศนูย ์จ านวน 155 ในอตัรา 1,700 บาท/
คน/ปี   โดยตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุดท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลง
วนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 ปฏิบติัตามโดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่า
ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายได้
ต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน เป็นไปตาม
แผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564หนา้  45    ล าดบัท่ี 3

เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุนคา่ใชจ่้ายในการจดัการศึกษาส าหรับศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 94,920 บาท
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ค่าวัสดุ 1,140,139 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหุนุนส าหรับสนบัสนุนอาหารกลางวนั 1,760,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 1,760,000 บาท

เงินอุดหนุน 1,760,000 บาท

คา่อาหารเสริม (นม) 1,140,139 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพ่ือจดัซ้ืออาหารเสริม (นม)ให้ศูนยเ์ด็กเลก็       
          เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าจดัซ้ือนมให้แก่เด็กท่ีอยูใ่นศูนยเ์ด็กเลก็ในสงักดัเทศบาลต าบล
บุญทนัทั้ง  3 ศูนย ์ จ านวน  155  คน(ขอ้มูล 10 มิถุนายน 2561) เป็นระยะเวลา 260 
วนั ในอตัราคนละ 7.37 บาทต่อวนั  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุดท่ี มท 
0816.2/ว 3274ลงวนัท่ี 19 มิถุนายน 2561   ปฏิบติัตามโดยถือปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายไดต่้อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  
เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปีพ.ศ.2561 – 2564 หนา้  47 ล าดบัท่ี 13    ตั้งไว ้ 297,011 
บาท
2. ประเภทรายจ่ายเพ่ือจดัซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้โรงเรียนสงักดั (สพฐ.)                       
                 เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าจดัซ้ือนมให้แก่เด็กนกัเรียนอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ทั้ง 3 
โรงเรียน ท่ีสงักดั (สพฐ.) ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลบุญทนั จ านวน 440คน(ขอ้มูล 
10 มิถุนายน 2560) เป็นระยะเวลา 260 วนั ในอตัราคนละ 7.37 บาทต่อคน ตาม
หนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุดท่ี มท 0816.2/ว 3274ลงวนัท่ี 19 มิถุนายน 
2561     ปฏิบติัตามโดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายไดต่้อเม่ือไดรั้บการจดัสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561 - 2564 
หนา้  48 ล าดบัท่ี 19  ตั้งไว ้ 843,128 บาท

เพ่ือเป็นคา่ใชจ่้ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวนัใหแ้ก่เดก็นกัเรียนอนุบาล และ
เดก็ ป.1-ป.6 ทั้ง 3 โรงเรียน ท่ีสงักดั (สพฐ.) ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลบุญทนั  
จ านวน 440 คน  เป็นระยะเวลา 200 วนั ในอตัราคนละ 20 บาทต่อวนั   ตาม
หนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุดท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัท่ี 19 มิถุนายน 
2561  โดยถือปฏิบติัตามโดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560     ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายไดต่้อเม่ือ
ไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  เป็นไปตามแผนพฒันาส่ี
ปี พ.ศ.2561-2564 หนา้ 48 ล าดบัท่ี 18
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คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 108,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น เงินคา่ตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจา้งทัว่ไปตามสญัญาจา้งของเทศบาล
ต าบลบุญทนั คือต าแหน่งพนกังานขบัรถกูชี้พ   1 อตัรา จ านวน  12 เดือนๆละ 
9,000  บาท  ตามหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง

งบบุคลากร 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 120,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 754,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ

คา่จา้งเหมาแรงงานพนกังานประจ ารถกูชี้พและจา้งเหมาอ่ืนๆ 334,000 บาท

งบด าเนินงาน 634,000 บาท

ค่าใช้สอย 614,000 บาท

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 12,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่พนกังานจา้งทัว่ไปตามสญัญาจา้ง
ของเทศบาลต าบลบุญทนั  คือต าแหน่งพนกังานขบัรถกูชี้พ   จ านวน 12 เดือนๆละ 
1,000  บาท  ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัหนองบวัล าภู  
เร่ืองหลกัเกณฑก์ารใหพ้นกังานเทศบาลลูกจา้ง พนกังานจา้งของเทศบาลไดรั้บเงิน
เพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราว (ฉบบัท่ี 2)  ประกาศ ลว.11 ส.ค. 2558  หรือหนงัสือสั่ง
การท่ีเก่ียวขอ้ง

โครงการตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 180,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายส าหรับ อบรม  ประชุม สมัมนา การรณรงค ์การเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์หรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งของโครงการตามรพะราชด าริดา้น
สาธารณสุข   จ านวน 9  หมู่บา้น ๆละ 20,000  บาทเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.
2559  เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัท่ี 1
    หนา้ 7 ล าดบัท่ี 2

เพ่ือจ่ายเป็นคา่จา้งเหมาบริการประจ ารถกูชี้พ จา้งเหมาส ารวจจ านวนสุนขั/แมว
และจา้งเหมาอ่ืนๆ     ปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.0891.3/ว
2826 ลว.17 ก.ย.2553   และหนงัสือด่วนท่ีสุดท่ี  มท0810.5/ว2072 ลว.5 ก.ค.2561  

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
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โครงการสตัวป์ลอดโรค  คนปลอดภยัจากโรคพิษสุนขับา้ 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายส าหรับขบัเคล่ือนโครงการฯตามพระปณิธานศาสตราจารย ์
ดร.สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี เพ่ือด าเนินการ
จดัซ้ือวคัซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพ่ือป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้   
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ.2541แกไ้ข
เพ่ิมเติม      (ฉบบัท่ี 3)พ.ศ.2543 เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง ฉบบัท่ี 1   หนา้ 7  ล าดบัท่ี  1

โครงการพฒันาศกัยภาพงานบริการกูชี้พฉุกเฉินสู่ความเป็นมาตรฐาน 50,000 บาท
 เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพงานบริการกูชี้พฉุกเฉินสู่ความ
เป็นมาตรฐาน  ไดแ้ก่  คา่วิทยากร  คา่อาหาร อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม ฯลฯ  ยึด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมและเขา้อบรมของ
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปีพ.ศ. 2561 – 2564 หนา้ 89  
 ล  าดบัท่ี  5 ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายไดต่้อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัหนองบวัล าภูเท่านั้น

เพ่ือจดัซ้ือเวชภณัฑ ์ เปล่ียนถงัออ๊กซิเจนและอ่ืนๆ  อา้งอิงตามราคาทอ้งตลาดและ 
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ค่าวัสดุ 20,000 บาท

วสัดุอ่ืน 20,000 บาท
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งบบุคลากร 410,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 410,400 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสังคมสงเคราะห์ 580,400 บาท

งบด าเนินงาน 170,000 บาท

ค่าใช้สอย 170,000 บาท

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 171,840 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  เงินคา่ตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจจ านวน 1 ต าแหน่ง 1
อตัรา คือ 1) ผูช่้วยเจา้พนกังานพฒันาชุมชน

เงินเดือนพนกังาน 238,560 บาท
เพ่ือจ่ายเป็น  เงินเดือนใหแ้ก่พนกังานเทศบาลจ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อตัรา คือ   
ต าแหน่งนกัพฒันาชุมชน ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดั
หนองบวัล าภู เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบบัท่ี 6) หรือหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง

คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 5,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ เช่น  คา่เบ้ีย
เล้ียง  คา่พาหนะ คา่เช่าท่ีพกั  และอ่ืนๆ  ของพนกังานเทศบาล  และลูกจา้ง ซ่ึงมี
สิทธิเบิกไดต้ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเดินทางไปราชการของ
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2555

เพ่ือเป็นคา่จา้งเหมาบริการท างานในส่วนของงานกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบล
บุญทนัและบริการจา้งเหมาอ่ืนๆ   ปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท.
0891.3/ว2826 ลว.17 ก.ย.2553    

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ

คา่จา้งเหมาบริการงานกองทุนฯและจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ 110,000 บาท

คา่ลงทะเบียน  อบรมพฒันาศกัยภาพบุคลากร 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ลงทะเบียนอบรมพฒันาศกัยภาพบุคลากรของพนกังานเทศบาล  
และพนกังานจา้ง  ตามหนงัสือสั่งการของกระทรวง  กรม หรือ ค าสั่งผูมี้อ  านาจ 
อนุมติั  อนุญาต และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรม
และเขา้รับการอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557



88
จ านวนโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น คา่ด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ 
โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมและ
เขา้รับการอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 และตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนมากท่ี มท.0808.2 /ว 4072ลว. 15 ก.ค. 2559  เป็นไปตาม
แผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หนา้ 55 ขอ้ 9
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน 550,000 บาท

งบด าเนินงาน 550,000 บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าเพ่ือการเกษตรสายภูป่าปอ ไป บา้นผาซ่อน 90,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า (ตามรายการและแบบรูป
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตส่วนภูมิภาคจงัหวดัหนองบวัล าภู    )    เป็นไปตาม
แผนพฒันา  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  4  ปี  (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม  
เปล่ียนแปลง ฉบบัท่ี  1   หนา้ 18 ล าดบัท่ี 2

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าเพ่ือการเกษตรสายบา้นโคกนกสาริกา ไปวดัป่า ภูฆอ้ง 200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า (ตามรายการและแบบรูป
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตส่วนภูมิภาคจงัหวดัหนองบวัล าภู    )    เป็นไปตาม
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  4  ปี  (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม 
เปล่ียนแปลง  ฉบบัท่ี  1 หนา้ 19 ล าดบัท่ี  4

ค่าใช้สอย 400,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าวัสดุ 150,000 บาท

วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าเพ่ือการเกษตรสายภูมะคา่ ไป บา้นโคกนกสาริกา 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า (ตามรายการและแบบรูป
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตส่วนภูมิภาคจงัหวดัหนองบวัล าภู    )    เป็นไปตาม
แผนพฒันา  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  4  ปี  (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม 
เปล่ียนแปลง  ฉบบัท่ี  1  หนา้ 18 ล าดบัท่ี 1 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าเพ่ือการเกษตรสายภูสีเสียด ไป บา้นโคกนกสาริก 60,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า (ตามรายการและแบบรูป
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตส่วนภูมิภาคจงัหวดัหนองบวัล าภู    )    เป็นไปตาม
แผนพฒันา  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  4  ปี  (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม 
เปล่ียนแปลง  ฉบบัท่ี  1 หนา้ 18 ล าดบัท่ี 3

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับติดตั้งปรับปรุงหรือซ่อมแซม
ภายในอาคารส านกังาน   อาคารบา้นพกั  และไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะทั้ง 9 
หมู่บา้น เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หนา้ 84 ล าดบัท่ี  7
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คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 108,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็น  เงินคา่ตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจา้งทัว่ไป จ านวน 1 ต าแหน่ง 1 อตัรา 
คือ พนกังานขบัรถขยะ  ตามหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง

งบบุคลากร 120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 120,000 บาท

งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิลู 632,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ

คา่จา้งเหมาบริการเกบ็ขยะและจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ 432,000 บาท

งบด าเนินงาน 512,000 บาท

ค่าใช้สอย 502,000 บาท

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 12,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็น เงินเพ่ิมและคา่ครองชีพชัว่คราวใหใ้หแ้ก่พนกังานจา้งทัว่ไป จ านวน 
1 ต าแหน่ง 1 อตัรา คือ พนกังานขบัรถขยะ  ตามหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง

โครงการอบรมส่งเสริมการคดัแยกขยะ 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ด าเนินการโครงการอบรมส่งเสริมการคดัแยกขยะ ด าเนินการตาม
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ีมท. 0808.2/ว 3456 ลว.  19  มิถุนายน 
2558 โดยปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หนา้ 
39 ล าดบัท่ี  1

โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มบ่อขยะ 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ด าเนินการโครงการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มบ่อขยะ ด าเนินการ
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ีมท. 0808.2/ว 3456 ลว.  19  มิถุนายน 
2558 โดยปฏิบติัการตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 
หนา้ 39 ล าดบัท่ี   5

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่จา้งเหมาบริการจดัเกบ็ขยะในเขตเทศบาลต าบลบุญทนั 4 คน  โดย
จา้งเป็นรายเดือน    จ านวน 12 เดือนๆละ 9,000 บาทต่อคน ตามประกาศ
คณะกรรมการคา่จา้ง เร่ืองอตัรา คา่จา้งขั้นต ่าฉบบัท่ี 7 หรือระเบียบขอ้กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

เพ่ือจ่ายเป็นคา่จดัซ้ือเคร่ืองแต่งกายใหแ้ก่ พนกังานปฏิบติังานเกบ็ขยะมลูฝอยและ
ประจ ารถขยะ โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยท่ี  มท.0307/ว384 
ลว. 16 กมุภาพนัธ์ 2536  โดยปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 

ค่าวัสดุ 10,000 บาท

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย 10,000 บาท
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งบด าเนินงาน 110,000 บาท

ค่าใช้สอย 110,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน 130,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น คา่ใชจ่้ายในการด าเนินการโครงการส่งเสริมและสนบัสนุนกลุ่มอาชีพ
ในเขตเทศบาลต าบลบุญทนั ไดแ้ก่ การจดัอบรมดา้นวิชาการ การสนบัสนุนวสัดุ
อุปกรณ์และอ่ืนๆท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพโดยปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมและเขา้รับการอบรมของ
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก
ท่ี มท.0808.2 /ว 4072ลว. 15 ก.ค. 2559  

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการส่งเสริมสนบัสนุนการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 40,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายในการด าเนินการโครงการฯเพ่ือรณรงคป้์องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด  ในกลุ่มวยัรุ่นและเยาวชนในชุมชน โดยปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมและเขา้รับการอบรมของ
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 และ ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
มากท่ี มท.0808.2 /ว 4072 ลว. 15 ก.ค. 2559 เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี  
(2561-2564)  หนา้ 43  ล าดบัท่ี 2

โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนกลุ่มอาชีพ 60,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ( TO BE NUMBER ONE) 10,000 บาท

เพ่ือเป็นคา่ใชจ่้ายในการจดัท าโครงการ  เช่น คา่วิทยากร  คา่วสัดุอุปกรณ์ 
คา่อาหาร อาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม และอ่ืนๆ  โดยปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมและเขา้รับการอบรมของ
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี  
(2561-2564)  หนา้ 34 ล าดบัท่ี 1
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รวม

รวม

จ านวน
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศนูยต่์อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด จงัหวดัหนองบวัล าภู   
สถานศึกษา และหน่วยงานหรือองคก์รอ่ืนๆ เพ่ือด าเนินการป้องกนั ปราบปรามยา
เสพติด และบ าบดัฟ้ืนฟกูลุ่มผูติ้ดยาเสพติด โดยปฏิบติัตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ท่ี มท.0810.3/ว 1102  ลว. 1 กรกฎาคม 2557 

เงินอุดหนุน 20,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

งบเงินอุดหนุน 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนใหแ้ก่กลุ่ม องคก์รหรือชมรม ท่ีจดัตั้งข้ึนและจดทะเบียน
ตามกฎหมาย  ซ่ึงสมาชิกกลุ่มมีภูมิล าเนาในเขตเทศบาลต าบลบุญทนั  ปฏิบติัตาม
หนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ท่ี มท.0808.2/ว 74  ลว. 8 มกราคม 2553 

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 10,000 บาท
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รวม

รวม

จ านวน

จ านวน

รวม

รวม

รวม

จ านวน

งบด าเนินงาน 100,000 บาท

ค่าใช้สอย 100,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกฬีาและนันทนาการ 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายในการด าเนินการโครงการแขง่ขนักีฬาสมัพนัธ์บุญทนั
เกมส์ โดยคา่ใชจ่้ายเป็นไปตามหนงัสือท่ี มท.0808.4/ว 2589 ลว. 3 สิงหาคม 2547 
เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินในการแขง่ขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากท่ี มท.0808.2 /ว 4072ลว. 15 ก.ค. 2559 
และหรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564 หนา้ 51 
ล าดบัท่ี 2

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 260,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายในการด าเนินการโครงการกีฬาตา้นยาเสพติด โดยคา่ใชจ่้าย
เป็นไปตามหนงัสือท่ี มท.0808.4/ว 2589ลว. 3 สิงหาคม 2547 เร่ือง หลกัเกณฑ์
การจ่ายเงินในการแขง่ขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนมากท่ี มท.0808.2 /ว 4072ลว. 15 ก.ค. 2559 และหรือ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง    เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี  (2561-2564)  หนา้ 52 
ล าดบัท่ี  6

โครงการแขง่ขนักีฬาสมัพนัธ์บุญทนัเกมส์ 50,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการกีฬาตา้นยาเสพติด 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายตามโครงการเขา้ร่วมงานประเพณี
บุญขา้วจ่ีปิดทองบวงสรวงหลวงพอ่พระไชยเชษฐาธิราช  
โดยมีคา่ใชจ่้ายตามหนงัสือท่ี มท.0313.4/ว 1347ลว. 19 พ.ค. 2541 เร่ือง คา่ใชจ่้าย
ในการจดังานต่างๆของ อปท. และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นไปตาม
แผนพฒันาส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564 หนา้ 57 ล าดบัท่ี  2

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการเขา้ร่วมงานประเพณีบุญขา้วจ่ีปิดทองบวงสรวงหลวงพอ่พระไชยเชษฐา 50,000 บาท

งบด าเนินงาน 260,000 บาท

ค่าใช้สอย 260,000 บาท
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โครงการเขา้ร่วมงานสกัการะสมเดจ็พระนเรศวรฯกาชาดหนองบวัล าภู 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมวิถีพทุธ
วิถีธรรม โดยปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 เป็นไปตาม
แผนพฒันาส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564 หนา้ 58 ล าดบัท่ี  2

โครงการฝึกอบรมปฏิบติัธรรม 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายในโครงการงดเหลา้เขา้พรรษาลด ละ เลิก อบายมขุ โดยมี
คา่ใชจ่้ายตามหนงัสือท่ี มท.0313.4/ว 1347  ลว. 19 พ.ค. 2541 เร่ือง คา่ใชจ่้ายใน
การจดังานต่างๆของ อปท. และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นไปตาม
แผนพฒันาส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564 หนา้ 56  ล าดบัท่ี 2

โครงการปฏิบติัธรรมสวดมนตข์า้มปีและท าบุญตกับาตรข้ึนปีใหม่ 20,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายตามโครงการเขา้ร่วมงานสกัการะสมเดจ็พระนเรศวร
มหาราชกาชาดหนองบวัล าภู โดยมีคา่ใชจ่้ายตามหนงัสือท่ี มท.0313.4/ว 1347  
ลว. 19 พ.ค. 2541เร่ือง คา่ใชจ่้ายในการจดังานต่างๆของ อปท. และระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  
เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564   หนา้ 57  ล าดบัท่ี  1

โครงการงดเหลา้เขา้พรรษา ลด ละ เลิก อบายมขุ 30,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายในการจดังานบุญบั้งไฟ (บุญเดือนหก) โดยมีคา่ใชจ่้ายตาม
หนงัสือท่ี มท.0313.4/ว 1347  ลว. 19 พ.ค. 2541 เร่ือง คา่ใชจ่้ายในการจดังาน
ต่างๆของ อปท. และระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง     เป็นไปตามแผนพฒันา
ส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564 หนา้ 59  ล าดบัท่ี 5

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมวิถีพทุธวิถีธรรม เพ่ือจดักิจกรรม
บวชชีพรหมณ์อบรมปฎิบติัธรรม โดยปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดว้ยคา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมและเขา้รับการอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 
 เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี  พ.ศ. 2561-2564 หนา้ 58  ล าดบัท่ี  4

โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ 110,000 บาท
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งบบุคลากร 1,771,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,771,320 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 2,758,520 บาท

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 738,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็น  เงินคา่ตอบแทนใหแ้ก่ พนกังานจา้งตามภารกิจ  3 ต าแหน่ง 3 อตัรา 
ไดแ้ก่   1) ต าแหน่งผูช่้วยช่างโยธา 1 อตัรา 
2) ต าแหน่งผูช่้วยช่างไฟฟ้า 1 อตัรา 3) ผช.จพง.ธุรการ 1 อตัรา 
พนกังานจา้งทัว่ไป 2 ต าแหน่ง  3 อตัรา ไดแ้ก่ 
1)พนกังานขบัรถกระเชา้1 อตัรา  2) พนกังานผลิตระบบประปา  2 อตัรา
ตามหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง

เงินประจ าต  าแหน่ง 60,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  เงินประจ าต  าแหน่งบริหาร  2  ต าแหน่ง ไดแ้ก่ 
1)  ผูอ้  านวยการกองช่าง          เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน 
2)  หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานช่าง  เดือนละ 1,500 บาท จ านวน 12 เดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน เร่่ือง  
ก าหนดมาตรฐานและการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  (ฉบบัท่ี 10)

เงินเดือนพนกังาน 873,240 บาท
เพ่ือจ่ายเป็น  เงินเดือนพนกังานเทศบาลจ านวน 3 ต าแหน่ง 3 อตัรา จ านวน 12 
เดือน  ไดแ้ก่ 1) ผูอ้  านวยการกองช่าง  2) หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานช่าง  3) นายช่าง
โยธา 
ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดัหนองบวัล าภู เร่ือง หลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัอตัราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบบั
ท่ี 6) หรือหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนกังานจา้ง 100,080 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  เงินเพ่ิมคา่ครองชีพชัว่คราวใหแ้ก่ พนกังานจา้งตามภารกิจ 3 
ต าแหน่ง 3 อตัรา  ไดแ้ก่ 1) ต าแหน่งผูช่้วยช่างโยธา 1 อตัรา 2) ต าแหน่งผูช่้วยช่าง
ไฟฟ้า 1 อตัรา   3) ผช.จพง.ธุรการ 1 อตัรา 
พนกังานจา้งทัว่ไป 2 ต าแหน่ง  3 อตัรา ไดแ้ก่ 
1)พนกังานขบัรถกระเชา้1 อตัรา  2) พนกังานผลิตระบบประปา  2 อตัรา 
ตามหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง
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คา่ตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่  อปท.
โบนสั  คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง  และอ่ืนๆ 

งบด าเนินงาน 760,200 บาท

ค่าตอบแทน 58,200 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 7,200 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานเทศบาล  ซ่ึงมีสิทธิ
เบิกจ่ายไดต้ามระเบียบฯ

คา่เช่าบา้น 36,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็น  คา่เช่าบา้นใหแ้ก่พนกังานเทศบาล  ซ่ึงมีสิทธิเบิกจ่ายไดต้ามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกคา่เช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2548 และแกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2)พ.ศ.2551

คา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 5,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็น  เงินคา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่พนกังาน
เทศบาล พนกังานจา้ง เทศบาลต าบลบุญทนัมีค  าสั่งใหป้ฏิบติัราชการนอกเวลา
ราชการหรือในวนัหยดุราชการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 10,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 442,000 บาท
เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการจ่างเหมาบริการสาธารณะเพ่ือซ่อมบ ารุงระบบประปา
ในพ้ืนท่ีต าบลบุญทนั   ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมบ ารุง อาคารส านกังาน 
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  และสถานท่ีอยูใ่นการดูแลของเทศบาล  ตดัหญา้ขา้งถนน 
ซ่อมบ ารุงถนน  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ คา่จา้งเหมา  จดัท าเอกสาร   จดัท าแผน
ท่ี ลา้งอดัภาพ  และอ่ืนๆ เก่ียวกบังานช่างตามประกาศคา่แรงขั้นต ่าและระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ.2561-2564 หนา้ 95 ล าดบัท่ี  17

ค่าใช้สอย 462,000 บาท

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ เช่น  คา่เบ้ีย
เล้ียง  คา่พาหนะ คา่เช่าท่ีพกั  และอ่ืนๆ  ของผูบ้ริหาร  พนกังานเทศบาล  และ
ลูกจา้ง ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเดินทางไป
ราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2555
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วสัดุส านกังาน 40,000 บาท
 เพ่ือจ่ายเป็น คา่จดัซ้ือ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ปากกาเคมีดินสอ ไมบ้รรทดั ยางลบ 
น ้ายาลบค าผิด เคร่ืองเจาะกระดาษ  ท่ีเยบ็กระดาษเทปกาว  ซองจดหมาย   และ
วสัดุอุปกรณ์ส านกังานอ่ืนๆ โดยปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี 
พ.ศ. 2561 -2564 หนา้ 92 ล าดบัท่ี  1

เพ่ือจ่ายเป็น คา่ใชจ่้ายในการลงทะเบียนเพ่ือฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพบุคลากรของ
พนกังานเทศบาล  และพนกังานจา้ง  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบติั
หนา้ท่ี  ใหมี้ความรู้ความช านาญ ในระเบียบขอ้บงัคบั และแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบั
งานช่าง โดยถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้าย  ในการ
ฝึกอบรมและเขา้รับการอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557  

ค่าวัสดุ 240,000 บาท

คา่ลงทะเบียนฝึกอบรมพนกังานเทศบาล และพนกังานจา้ง 10,000 บาท

ครุภณัฑก่์อสร้าง

จดัซ้ือเคร่ืองป้ัมลมไฟฟ้า 10,000 บาท

งบลงทุน 227,000 บาท

ค่าครุภณัฑ์ 227,000 บาท

วสัดุก่อสร้าง 200,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นคา่จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ ในการซ่อมแซมก่อสร้าง ภายในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลบุญทนัโดยปฏิบติัระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560

เพ่ือจ่ายเป็น คา่จดัซ้ือสว่านไฟฟ้า ปรับความเร็วได ้ 4  ระดบั  500/600/1100/1300 
รอบต่อนาที   จ านวน 1 เคร่ืองๆละไมเ่กิน  10,000 บาท ยึดตามราคาทอ้งตลาด   
โดยปฏิบติัระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ  พ.ศ. 2560  เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 หนา้ 111  ล าดบั
ท่ี  34

เพ่ือจ่ายเป็น คา่จดัซ้ือเคร่ืองป้ัมลมไฟฟ้า มอเตอร์  1/4 HP ถงั 36 L จ านวน 1 
เคร่ืองๆละไมเ่กิน  10,000 บาท ยึดตามราคาทอ้งตลาด โดยปฏิบติัระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 หนา้ 111 ล าดบัท่ี  33

จดัซ้ือสว่านกระแทกไฟฟ้า 10,000 บาท
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จ านวนจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล  แบบท่ี 2 30,000 บาท
เพ่ือเป็นคา่จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผล  แบบท่ี 2 
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน                                                                                               -
 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่อ้ยกว่า 4 แกนหลกั (4 core) จานวน 1 
หน่วย มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไมน่อ้ยกว่า 8 MB มีความเร็ว
สญัญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมน่อ้ยกว่า 3.2 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือดีกว่า
 ดงัน้ี
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัท่ีมีหน่วยความจ าขนาดไม่
นอ้ยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภ่ายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
 Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพ

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชห้น่วยความจ า
หลกัในการแสดงภาพขนาดไมน่อ้ยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไมน่อ้ยกว่า 8 GB
ฯลฯ โดยยึดตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  
ประจ าปี 2561   โดยปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 -
2564 หนา้ 108 ล าดบัท่ี  23
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จดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์  ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี 17,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น คา่จดัซ้ือป้ัมซมัเมอร์ส   ขนาด  1.5 แรงมา้ ไฟฟ้า  3 เฟสจ านวน 2 
เคร่ืองๆละไมเ่กิน  20,000 บาท  โดยยึดราคาตามทอ้งตลาดและโดยปฏิบติั
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 หนา้ 111 ล าดบัท่ี  32

จดัซ้ือป้ัมซมัเมอร์ส ขนาด 2 แรงมา้ 50,000 บาท

ครุภณัฑอ่ื์น

จดัซ้ือป้ัมซมัเมอร์ส  ขนาด 1.5 แรงมา้ 40,000 บาท

เพ่ือเป็นคา่ใชจ่้ายในการจดัซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี                
 - เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายใน
เคร่ืองเดียวกนั
- มีความละเอียดในการพิมพไ์มน่อ้ยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพร่์างขาวดาไมน่อ้ยกว่า 22 หนา้ต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพร่์างสีไมน่อ้ยกว่า 22 หนา้ต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไมน่อ้ยกว่า 192 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน่อ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi ฯลฯ โดยยึดตาม
คุณลกัษณะพ้ืนฐานตาม เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจ าปี 2561   โดยปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี 
พ.ศ. 2561 -2564 หนา้ 110 ล าดบัท่ี  30

เพ่ือจ่ายเป็น คา่จดัซ้ือป้ัมหอยโขง่  ขนาด  7.5 แรงมา้ ไฟฟ้า  3 เฟส  จ านวน 2
เคร่ืองๆละไมเ่กิน  35,000 บาท  โดยยึดราคาตามทอ้งตลาดและปฏิบติัระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 หนา้ 110 ล าดบัท่ี  31

เพ่ือจ่ายเป็น คา่จดัซ้ือป้ัมซมัเมอร์ส   ขนาด  2 แรงมา้ ไฟฟ้า  3 เฟส  จ านวน 2
เคร่ืองๆละไมเ่กิน  25,000 บาท  โดยยึดราคาตามทอ้งตลาดและปฏิบติัตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560  เป็นไปตามแผนพฒันาส่ีปี พ.ศ. 2561 -2564 หนา้ 111 ล าดบัท่ี  33

จดัซ้ือป้ัมหอยโขง่ ขนาด 7.5 แรงมา้ 70,000 บาท
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งบลงทุน 400,000 บาท

ค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง 400,000 บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 400,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ปรับปรุง และซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาพอ่อ่อน  ไป  ภูหมาก
แฮด  บา้นบุญทนั  หมู่ท่ี  2   ขนาดกวา้ง  4 เมตร  ยาว  2,500 เมตร  พ้ืนท่ีไมน่อ้ย
กว่า 10,000 ตารางเมตร  โดยการกรุยทางเดิม ลงดินลูกรัง เกรดปรับแต่งพร้อมบด
อดัคนัทาง (ตามรายการและแบบรูปของเทศบาลต าบลบุญทนั )  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ   
พ.ศ. ๒๕๖๐   เป็นไปตามแผนพฒันา  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  4  ปี  
(พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  ฉบบัท่ี  1  หนา้14  ล าดบัท่ี  14  

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังสายหมู่ท่ี  4  ไปนาตบัเต่า บา้นแสงรุณ 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ปรับปรุง และซ่อมแซมถนนลูกรังสายหมู่ท่ี 4 ไป นาตบัเต่า บา้น
แสงอรุณ  หมู่ท่ี  4   ขนาดกวา้ง  5 เมตร  ยาว  1,500 เมตร  พ้ืนท่ีไมน่อ้ยกว่า 
7,500 ตารางเมตร  โดยการกเกรดปรับแต่งพร้อมบดอดัคนัทาง  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ   
พ.ศ. ๒๕๖๐   เป็นไปตามแผนพฒันา  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  4 ปี  
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  ฉบบัท่ี  1  หนา้ 15 ล าดบัท่ี  16  

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาพอ่อ่อน ไป  ภูหมากแฮด  บา้นบุญ 200,000 บาท

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาพอ่มี ไป บ่อขยะ บา้นบุญทนั หมู่ท่ี 2 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ปรับปรุง และซ่อมแซมถนนลูกรังสายหมู่ท่ี 4 ไป นาตบัเต่า บา้น
แสงอรุณ  หมู่ท่ี  4   ขนาดกวา้ง  4 เมตร  ยาว  2,000 เมตร  พ้ืนท่ีไมน่อ้ยกว่า 
8,000 ตารางเมตร  โดยการกรุยทางเดิม ลงดินลูกรัง เกรดปรับแต่งพร้อมบดอดัคนั
ทาง  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ   พ.ศ. ๒๕๖๐   เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  4  ปี  (พ.ศ.
2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  ฉบบัท่ี  1  หนา้ 14 ล าดบัท่ี  13 
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รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการเทศกาลผลไม ้ของดีต าบลบุญทนั   (เงาะหวาน อาหารแซบ) 50,000 บาท

งบด าเนินงาน 50,000 บาท

ค่าใช้สอย 50,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร 50,000 บาท

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ 10,000 บาท

งบด าเนินงาน 60,000 บาท

ค่าใช้สอย 60,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายในการจดัโครงการฯและส่งเสริมสนบัสนุนกลุ่มเกษตรกร
และแสดงผลผลิตทางการเกษตร  ท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มลูกคา้  โดยมีคา่ใชจ่้าย
ตามหนงัสือท่ีมท.0313.4/ว 1347 ลว.19 พ.ค. 2541 เร่ือง คา่ใชจ่้ายในการจดังาน
ต่างๆของ อปท. ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากท่ี มท.0808.2 /ว 4072 
ลว. 15 ก.ค. 2559 และปฏิบติัระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  4  ปี  
(พ.ศ.2561-2564)  หนา้ 32 ล าดบัท่ี  1 

งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้ 60,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายในการด าเนินการจดัอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆตามโครงการ
ปิดทองหลงัพระ โดยมีคา่ใชจ่้ายตามหนงัสือท่ีมท.0313.4/ว 1347  ลว. 19 พ.ค. 
2541 เร่ือง คา่ใชจ่้ายในการจดังานต่างๆของ อปท. ตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนมากท่ี มท.0808.2 /ว 4072 ลว. 15 ก.ค. 2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ. 2557และ
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (2561-2564)  หนา้ 35  ล าดบัท่ี  1

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายในการด าเนินการจดัอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆตามโครงการ
ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ เช่น ส่งเสริมสนบัสนุน
เกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมสนบัสนุนกลุ่มต่างๆ  โดยปฏิบติัตามหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนมากท่ี มท.0808.2 /ว 4072ลว. 15 ก.ค. 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมฯ พ.ศ.2557 และโดยปฏิบติั
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560

โครงการปิดทองหลงัพระ 10,000 บาท
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เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ใชจ่้ายในการด าเนินการจดัอบรมและกิจกรรมอ่ืนๆ ตามโครงการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามพระราชเสาวนีย ์ของสมเดจ็พระ
นางเจา้พระบรมราชินีนาถและบรมวงศานุวงศ์ โดยมีคา่ใชจ่้ายตามหนงัสือท่ี มท.
0313.4/ว 1347 ลว. 19 พ.ค. 2541 เร่ือง คา่ใชจ่้ายในการจดังานต่างๆของ อปท.   
โดยปฏิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุดท่ี มท.
0891.4/ว.164 ลว. 26 ม.ค 58 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคา่ใชจ่้ายใน
การฝึกอบรม ฯพ.ศ.2557และปฏิบติัระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 
(2561-2564)  หนา้ 38  ล าดบัท่ี  1

โครงการอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 40,000 บาท
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แผนงานการพาณิชย์

งานกจิการประปา 1,350,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค 800,000 บาท
คา่ไฟฟ้า 800,000 บาท

วสัดุอ่ืน 350,000 บาท
1. ประเภทรายจ่าย  คา่จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ประปา
เพ่ือจ่ายเป็น  คา่จดัซ้ือมิเตอร์ประปา (มาตรวดัน ้า)วสัดุอุปกรณ์ท่อพีวีซี  ขอ้ต่อ 
เทปพนัเกลียว กาวและอุปกรณ์อ่ืนๆส าหรับใชซ่้อมแซมระบบประปาหมู่บา้น  ท่ี
เทศบาลต าบลบุญทนัรับผิดชอบ โดยปฏิบติัระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ตั้งไว ้200,000 บาท
2. ประเภทรายจ่าย  คา่จดัซ้ือสารท าความสะอาดระบบประปา
เพ่ือจ่ายเป็น  คา่จดัซ้ือสารคลอรีนและสารส้มส าหรับใชป้รับสภาพน ้าและท าให้
ระบบน ้าประปาสะอาดในระบบประปาหมู่บา้น  ท่ีเทศบาลต าบลบุญทนัเป็น
ผูรั้บผิดชอบ โดยปฏิบติัระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ตั้งไว ้ 150,000

งบด าเนินงาน 1,150,000 บาท

ค่าวัสดุ 350,000 บาท

โครงการขยายท่อส่งน ้าดิบโรงสูบน ้า  ระบบประปาหมู่บา้น  บา้นคลองเจริญ  หมู่ท่ี 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ขยายท่อส่งน ้าดิบโรงสูบน ้า ระบบประปาหมู่บา้น  บา้นคลอง
เจริญ  หมู่ท่ี 5,6   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ   พ.ศ. ๒๕๖๐   เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  4  ปี  
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง  ฉบบัท่ี  1   หนา้ 17  ล าดบัท่ี 4

ค่าครุภณัฑ์ 200,000 บาท

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

เพ่ือจ่ายเป็น  คา่ไฟฟ้าระบบประปาหมู่บา้น   ส าหรับใชใ้นระบบประปาหมู่บา้น  ท่ี
เทศบาลต าบลบุญทนัเป็นผูรั้บผิดชอบ  เพ่ือใหป้ระชาชนไดใ้ชน้ ้าประปาท่ีสะอาด

งบลงทุน 200,000 บาท

โครงการเจาะบ่อบาดาลระบบน ้าประปา หมู่บา้นสระแกว้  หมู่ท่ี 9 100,000 บาท

 เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการเจาะบ่อบาดาลระบบ าน ้าประปาหมู่บา้นสระแกว้
  หมู่ท่ี  9  ตามรายการและแบบรูปของกรมทรัพยากรน า้้บาดาล  โดยเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ   
พ.ศ. ๒๕๖๐   เป็นไปตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  4  ปี  (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม 
เปล่ียนแปลง  ฉบบัท่ี  1   หนา้ 17  ล าดบัท่ี 3
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ค่าใช้สอย 10,000 บาท

งานตลาดสด 10,000 บาท

งบด าเนินงาน 10,000 บาท

คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษาตลาดสดชุมชนต าบลบุญทนั

คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 บาท
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เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 220,000 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 9,386,321 บาท

บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลต าบลบุญทนัท่ี
ลงทะเบียนไว ้  โดยจ่ายเป็นรายเดือนตามท่ีระเบียบก าหนดโดยถือปฏิบติัตาม
หนงัสือด่วนท่ีสุดท่ีมท.0810.6/ว 2076  ลว. 5 ก.ค.61 ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 
แห่ง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542

ส ารองจ่าย 540,522 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภยัเกิดข้ึนหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนใหแ้ก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบุญทนั เช่น อุทกภยั วาตภยั 
อคัคีภยัภยัแลง้และเหตุการณ์อ่ืนๆท่ีประชาชนไดรั้บความเดือดร้อน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสบทบกองทุนประกนัสงัคมใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจและ
พนกังานจา้งในสงักดัเทศบาลต าบลบุญทนัจ านวน  19 อตัรา (คิดเป็น 5% ของ 
คา่จา้งและคา่ครองชีพ โดยปฏิบติัตามหนงัสือส านกังาน ก.จ.,ก.ท และ กอบต. 
ด่วนท่ีสุดท่ี มท.0809.5/ว9 ลว. 22 ม.ค.2558 และพรบ.ประกนัสงัคม 2533

งบกลาง 9,386,321 บาท

งบกลาง 9,386,321 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ในเขตเทศบาลต าบลบุญทนั   โดย
จ่ายเป็นรายเดือนตามท่ีระเบียบก าหนดโดยถือปฏิบติัตามหนงัสือด่วนท่ีสุดท่ีมท .
0810.6/ว 2076  ลว. 5 ก.ค.61  ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา แห่ง พ.ร.บ.ก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542

เบ้ียยงัชีพคนพิการ

เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 24,000 บาท

1,872,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพคนพิการในเขตเทศบาลต าบลบุญทนัท่ี
ลงทะเบียนไว ้  โดยจ่ายเป็นรายเดือนตามท่ีระเบียบก าหนดโดยถือปฏิบติัตาม
หนงัสือด่วนท่ีสุดท่ีมท.0810.6/ว 2076  ลว. 5 ก.ค.61 ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 
แห่ง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 6,019,200
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คา่บ ารุงสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 27,116 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในกรณีพนกังานเทศบาลหรือลูกจา้งไดถึ้งแก่ความตาย  ยึด
ตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง  ด่วนท่ีสุดท่ี กด0406.5/ว287 ลว.21 ส.ค.2552

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนเทศบาลต าบลบุญทนั   จ านวน  
698 คน x 365  บาท  โดยถือปฏิบติัตามหนงัสือส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด่วนท่ีสุดท่ีนร.0506/11251  ลว. 5 ก.ค. 2553

       เงินช่วยพิเศษ 10,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเขา้ระบบหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ินตามประกาศ
คณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติเร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑเ์พ่ือ
สนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพในระดบัทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ีพ.ศ.2557  มาตรา 18(4) (8) 
(9)ประกอบมาตรา 20 และ 47 แห่งพระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2545  โดยก าหนดเทศบาลสมทบร้อยละ 50 ของเงินท่ีไดรั้บจาก สปสช. 
(จดัสรรใหต้ามรายหวัของประชากรรายะ 45 บาท )ค านวณดงัน้ี
- เงินจดัสรรท่ีจะไดป้ระชากร ทต.บุญทนั x 45 บาท = 6,017 คน  x 45 บาท  เป็น
เงิน 270,765   ดงันั้นจะตอ้งตั้งเงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบั
ทอ้งถ่ินไมน่อ้ยกว่า   135,383 บาท

เงินสมทบสวสัดิการชุมชนเทศบาลต าบลบุญทนั 254,100 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินคา่บ ารุงสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามขอ้บงัคบัสมาคม
สนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 ขอ้ 16 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงิน อปท.เก่ียวกบัเงินคา่บ ารุงสมาคมพ.ศ.2555 
โดยพิจารณาจากรายรับจริงของปีท่ีผา่นมา แต่ตอ้งไมน่อ้ยกว่าร้อยละ1/6 (หรือ 
0.16)ของงบประมาณรายรับ (ไมร่วมเงินกูเ้งินจ่ายขาดและเงินอุดหนุนทุก
ประเภท)ค านวณดงัน้ี  
รายรับจริงของปีงบประมาณท่ีผา่นมา (ไมร่วมเงินอุดหนุน) 16,236,611.77 บาท 
ค านวณเงินบ ารุงคา่สนันิบาตเทศบาลร้อยละ 1/10 (หรือ 0.00167)

เงินสมทบเขา้ระบบหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถ่ิน 135,383 บาท

รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบใหแ้ก่กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการทอ้งถ่ิน (กบท.) 
ตามระเบียบฯโดยใหค้  านวณร้อยละ 2 ของประมาณการายรับไมร่วมเงินอุดหนุน 
เงินกู ้หรือเงินอ่ืนใดค านวณไดด้งัน้ี 
    ประมาณการรายรับประจ าปี 2562  36,000,000  บาท
หกั  เงินอุดหนุน                                21,800,000  บาท
คงเหลือเงินส าหรับค านวณส่งเงินสมทบ 14,200,000  บาท
      14,200,000 x 2% = 284,000  บาท
       โดยปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2546  และหนงัสือท่ี  มท 0808.5/ว2305  ลว.26 ก.ค.
2561

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) 284,000 บาท


