
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตําบลบ้านตาด

อําเภอ เมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 77,930,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 16,716,199 บาท
งบบุคลากร รวม 9,581,870 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

(1)   เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีตําบลบ้านตาด 
เดือนละ  28,800 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
เป็นเงิน  345,600  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป(00110) งาน
บริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 
95} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 210100]

(2) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านตาด
จํานวน 2 คนๆ ละ 15,840 บาท ต่อเดือน โดยคํานวณตังจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน   380,160  บาท ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 
2560-2562 หน้า 95} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] 
[รหัสบัญชี 210100]

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
(1) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบล
บ้านตาด เดือนละ  6,000 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 
เดือน เป็นเงิน  72,000  บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งาน
บริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 95}
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 210200]

(2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรี
ตําบลบ้านตาด จํานวน 2 คนๆ ละ 4,500 บาท ต่อเดือนโดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน  108,000  บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) 
{อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 95} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ  
:สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 210200]
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
(1) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตําบล
บ้านตาด เดือนละ  6,000  บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
เดือน  เป็นเงิน  72,000  บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
ด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า
95} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 210300]

(2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีตําบล
บ้านตาด จํานวน 2 คนๆ ละ4,500.บาท ต่อเดือนโดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน  108,000  บาท  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป(00110) งานบริหารทัวไป(00111){อยู่ในแผนพัฒนาฯ
2560-2562 หน้า 95} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] 
[รหัสบัญชี 210300]

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบล
บ้านตาด เดือนละ 10,080 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 
เดือน  เป็นเงิน  120,960  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
ด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า
95} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 210400]

(2) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนทีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบล
บ้านตาด เดือนละ 7,200บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 
เดือน เป็นเงิน  86,400 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
ด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 
หน้า 95} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 
210400]

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
 1.  ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 15,840 บาท จํานวน 1 คน 
      เป็นเงิน 190,080 บาท
 2.  รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960 บาท จํานวน 1 คน 
      เป็นเงิน 155,520 บาท
 3.  สมาชิกสภาเทศบาล เดือนละ 10,080 บาท จํานวน 10 คน 
      เป็นเงิน 100,800 บาท
      โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน 1,209,600 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 94} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] 
[รหัสบัญชี 210600]
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,733,550 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,963,780 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ
2560-2562 หน้า 95} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] 
[รหัสบัญชี 220100]

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 132,000 บาท
(1) เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ตังไว้ 48,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
 โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งาน
บริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 95} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 220200]

(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล      ตังไว้  84,000  บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล  ผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารท้องถินระดับกลาง  ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบทีกําหนด อัตรา
เดือนละ 7,000 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 
2560-2562 หน้า 95} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี
220200]
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท
(1) ปลัดเทศบาล                    ตังไว้    84,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล ผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหารท้องถินระดับกลาง ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบทีกําหนดอัตรา
เดือนละ 7,000 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ
2560-2562 หน้า 95} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี
220300]

(2) รองปลัดเทศบาล                ตังไว้  42,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรองปลัดเทศบาล  ทีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบทีกําหนดอัตราเดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป
(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป 
(00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 95} [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 220300]

(3) อํานวยการระดับต้น(หัวหน้าสํานักปลัด/หัวหน้าฝ่าย)   ตังไว้  
78,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบทีกําหนดอัตราเดือนละ 3,500 บาท หัวหน้า
ฝ่าย 2 คน คนละ 1,500 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 95} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด]
[รหัสบัญชี 220300]

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,210,570 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเพิมค่าจ้างประจําปี 
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 95}
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 220600]

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 223,200 บาท
(1)  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว           ตังไว้  223,200  บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน12เดือน  
ตังตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.3
/ว.1259 ลงวันที 14 พฤษภาคม  2555 เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท.และ 
ก.อบต. เรือง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน 
ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทัวไป
(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป 
(00111){อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 95} [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 220700]
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งบดําเนินงาน รวม 6,539,329 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,334,529 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,014,529 บาท

(1)  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง ตังไว้  500,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง ประธาน
 กกต.ท้องถิน กกต.ท้องถิน ผอ.กกต.ท้องถิน นายอําเภอ/ผอ.เขต 
นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนท้องถิน อนุกรรมการ/บุคคลทีได้รับ
การแต่งตัง ผอ. ประจําหน่วยเลือกตัง เจ้าหน้าทีนับคะแนน เจ้าหน้าที
รักษาความปลอดภัยประจําทีเลือกตัง ค่าอาหารทําการนอกเวลา 
สําหรับพนักงานและเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานเกียวกับการเลือกตัง ทังใน
กรณีเลือกตังสมาชิกสภาท้องถิน/ผู้บริหารท้องถินใหม่ และกรณีแทน
ตําแหน่งทีว่าง ฯลฯ ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที มท 
0890.4/ว1932 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 เรือง การจัดเตรียมค่าใช้
จ่ายสําหรับการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถินที
องค์กรปกครองส่วนท้องถินรับผิดชอบ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 98}
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 310100]

(2) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ตังไว้ 514,529 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินราง
วัลประจําปี) สําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ
ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ใน
แผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 99} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด] [รหัสบัญชี 310100]

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการดําเนินการต่างๆ ของเทศบาลตําบล 
บ้านตาด เช่น ค่าเบียประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ
ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 96} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] 
[รหัสบัญชี 310200]

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
ความจําเป็นเร่งด่วนของเทศบาลตําบลบ้านตาด เบิกจ่ายตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 
2550 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111){อยู่ใน
แผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 99} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 
สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 310300]
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซือบ้านของพนักงานเทศบาลตําบลบ้านตาด 
และผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2550ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111)  {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 96} [หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 310400]

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตําบลบ้าน
ตาด และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 96} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] 
[รหัสบัญชี 310500]

ค่าใช้สอย รวม 3,284,800 บาท
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 181,000 บาท
(1)   ค่าเย็บหนังสือ,เข้าปกหนังสือ,ถ่ายเอกสารพิมพ์เขียวและแบบพิมพ์
ต่างๆ    ตังไว้ 20,000  บาท                  
        เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ, เข้าปกหนังสือ, ถ่ายเอกสาร
พิมพ์เขียว และแบบพิมพ์ต่างๆ เช่น เข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจําปี แผนพัฒนาตําบล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป(00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 93} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320100]
 
(2)  ค่าซักฟอกผ้า                            ตังไว้   1,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าซักฟอกผ้าของเทศบาลตําบลบ้านตาด   เช่น  ซักผ้า
ม่าน ผ้าปูทีนอนในการรับเสด็จ ฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 93 } [หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320100]

(3)  ค่าใช้จ่ายในการตักสิงปฏิกูล            ตังไว้  5,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าตักสิงปฏิกูล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 94}
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320100]

(4)  ค่ารับวารสาร/หนังสือพิมพ์/หนังสือระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติ
ราชการ      ตังไว้   10,000  บาท                     
        เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารหรือซือวารสารต่างๆ สําหรับบริการ
ประชาชนทีมาใช้บริการทีเทศบาลตําบลบ้านตาด เช่น หนังสือ
พิมพ์  วารสารท้องถิน และหนังสือระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติ
ราชการ ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100
) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110 งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ใน
แผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 94} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด] [รหัสบัญชี 320100]

(5)  ค่าจ้างเหมาบริการ                ตังไว้  50,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้กับผู้รับจ้างทําการอย่าง
หนึงอย่างใดซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0313.4/ว.1452 ลงวันที 27 พฤษภาคม 2541 เรือง การเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 97} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด]
[รหัสบัญชี 320100]
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(6)   ค่าติดตังโทรศัพท์ภายในสํานักงาน      ตังไว้  10,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์ของเทศบาล
ตําบลบ้านตาด อินเทอร์เน็ตพร้อมเดินสายแลนด์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-
2562 หน้า 95} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 
320100]

(7)   ค่าใช้จ่ายเกียวกับการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร   ตังไว้ 75,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ จํานวน 12 เดือน 
ฯลฯ ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ใน
แผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 100} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด] [รหัสบัญชี 320100]

(8)   ค่าธรรมเนียมศาล                 ตังไว้  10,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาลในการพิจารณาคดีต่างๆ ของ
ศาล ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100
) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)  {อยู่
ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 100} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด] [รหัสบัญชี 320100]
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
(1)   ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    ตังไว้ 10,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ของ
หน่วยราชการต่าง ๆ ทีมานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยียมชม ทัศนศึกษา
ดูงานและบุคคลผู้มาติดต่อราชการ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมทีไม่มี
แอลกอฮอล์ ซึงมีค่าอาหารว่าง หรือขนมประกอบ ค่าของขวัญหรือของ
ทีระลึก  ค่าพิมพ์เอกสาร ฯลฯ  ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที
มท 0808.4/ว.2381  ลงวันที  28  กรกฎาคม  2548 เรือง การตังงบ
ประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  โดยให้ตังงบปราณไว้ไม่เกิน 1%  ของรายได้
จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาแล้วโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน 
ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)  {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 100} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] 
[รหัสบัญชี 320200]

(2)  ค่าเลียงรับรองประชุมสภาท้องถิน      ตังไว้  10,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินและผู้ที
เกียวข้องในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือ
สังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรส่วนท้องถินกับ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ฯลฯ ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
0808.4/ว.2381 ลงวันที  28   กรกฎาคม  2548  เรือง   การตังงบ
ประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  โดยให้ตังงบปราณไว้ไม่เกิน 1%  ของรายได้
จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาแล้วโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110)   งานบริหารทัวไป (00111)  {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 100} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด]
[รหัสบัญชี 320200]

(3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ       ตังไว้   20,000  บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าเตรียมการรับเสด็จ  เช่น ค่าจัดสถานที ค่าซือ
ธงชาติ และค่าใช้จ่ายอืนๆ เกียวกับการรับเสด็จ ฯลฯ  ตังจ่ายจาก 
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-
2562 หน้า 98} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 
320200]

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของผู้
บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง 
ทีมีคําสังให้ไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียงการเดินทาง ค่าทีพัก และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป 
(00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 97} [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเป็นค่าใช้จ่ายในการลง
ทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง นายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านตาด  ทีมีคําสังให้
ไปราชการ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทัวไป 
(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป 
(00111){อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 87}  [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังกรณีเลือกตังครบวาระกรณีเลือก
ตังแทนตําแหน่งทีว่าง กรณีเลือกตังใหม่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง
ศูนย์ประสานงานการเลือกตัง ค่าจัดทําป้ายประกาศผลคะแนน ค่าเบีย
เลียงทีพัก และพาหนะของ กกต.ท้องถิน / ผอ.กกต.ท้องถิน ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการประชุมอบรมบุคลากร/เจ้าหน้าทีปฏิบัติงานเลือกตัง 
ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตัง ค่าเครืองเขียน แบบพิมพ์ และวัสดุทีใช้
ในการเลือกตัง ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตัง / บัตรเลือกตังตัวอย่าง ค่าจัด
พิมพ์บัญชีรายชือผู้มีสิทธิเลือกตัง / ผู้เสียสิทธิเลือกตัง ค่าจัดพิมพ์คู่มือ
การรับสมัคร/กกต.ท้องถิน และ กปน. ค่าจัดพิมพ์หนังสือประกาศ
ระเบียบ ข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกตัง ว่าด้วยการเลือกตัง
สมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิน ค่าจัดซือหรือค่าซ่อมแซมหีบ
บัตรเลือกตังและคูหาลงคะแนน ค่านํามันเชือเพลิง รายการค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีอาจจะเกิดขึน ฯลฯ ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน 
ที มท 0890.4/ว1932 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 เรือง การจัดเตรียม
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถินที
องค์กรปกครองส่วนท้องถินรับผิดชอบ ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏ
ในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งาน
บริหารทัวไป (00111)  {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 99} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

ค่าใช้จ่ายในการส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินก่อให้เกิดความเสียหาย  ฯลฯ ตังจ่าย
จาก เงินรายได้    ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 
2560-2562 หน้า 99} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 
320300]

ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบ้านตาด
เช่น การสอบคัดเลือก  การคัดเลือก  การสอบแข่งขันต่าง ๆ รวมทัง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการสอบ และอืน ๆ ทีเกียวกับการ
สรรหาบุคคล ฯลฯ ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป
(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป 
(00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 95} [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]
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โครงการติดตังระบบสํานักทะเบียนท้องถิน เทศบาลตําบลบ้านตาด จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดตังสํานักงานทะเบียนท้องถิน
เทศบาลตําบลบ้านตาด ในการติดตังระบบ การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
และครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป
(00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 เพิมเติมหรือเปลียนแปลง 
ครังที 1} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300] 

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
ฯลฯ ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที ท 0808.2/ว.1224
ลงวันที 22 เมษายน  2552 เรือง โครงการเพือการจัดทําปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาติ ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป 
(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป 
(00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 68} [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]
โครงการฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้ความ
เข้าใจในระบอบประชาธิปไตย เช่นค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าจัดทํา
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนๆ เกียวกับโครงการ ฯลฯ (รายละเอียดโครงการ
ตาม ทต. กําหนด) ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 86} [หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับโครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ ของผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา เพือนําองค์ความรู้ใหม่จาก
สถานทีอืนมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่ากระดาษและเครืองเขียน แบบพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย 
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าของขวัญหรือของทีระลึก ค่าจ้างเหมา บริการต่างๆ ฯลฯ
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2549  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)  {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2559-2561หน้า 87} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]
โครงการวันสตรีสากล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสตรีสากล เช่น ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ (รายละเอียดโครงการตาม ทต. กําหนด) ตังจ่ายจาก เงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 
หน้า 90} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ฯลฯ (ราย
ละเอียดโครงการตาม ทต. กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
ด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งาน
บริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 53} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 413,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง รักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป 
(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป 
(00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 98} [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320400]

ค่าวัสดุ รวม 1,132,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร หมึก 
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มมุด เทป พี.วี.ซี. แบบใส
ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้มใส่เอกสาร สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์
ต่างๆ  ผ้า แปรงลบกระดาน ตรายาง ซองจดหมาย ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้
จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ตะแกรงวางเอกสาร
นําดืม นําแข็ง เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ 
กุญแจ ภาพเขียน พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือ
สํานักงานหรือหน่วยงาน มู่ลี ม่านปรับแสง (ต่อแผ่น) พรม (ต่อผืน) 
นาฬิกาตังหรือแขวน เครืองคํานวณเลข พระพุทธรูป พระบรมรูป ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 104}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด]
[รหัสบัญชี 330100]

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 28,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า  สวิตท์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า 
เบรกเกอร์ จานรับสัญญาณดาวเทียม หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-Up, 
Step-Down) ลําโพง ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ต
ไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดความต้านทานไฟฟ้า เครืองวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครืองประจุไฟ เครืองตัดกระแส
ไฟฟ้าอัตโนมัติ เครืองสัญญาณเตือนภัย เครืองจับสัญญาณดาวเทียม 
ฯลฯ ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  (00100)  
แผนงานบริหารงานทัวไป(00110) งานบริหารทัวไป  (00111) {อยู่ใน
แผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 104} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด] [รหัสบัญชี 330300]

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง มุ้ง ผ้าปูทีนอน 
ปลอกมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม ถังนําดืม นําแข็ง
ชา กาแฟ สบู่ กระดาษชําระ นํายาทําความสะอาดห้องนํา กระติกนําแข็ง
ถังแก๊ส นํายาล้างจาน ไม้กวาด แก้วนําจานรอง กระจกเงา นําจืดทีซือ
จากเอกชน ถาด ทีนอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตารีด กระทะไฟฟ้า 
หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน ไมโครเวฟ ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 104} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด]
[รหัสบัญชี 330300]
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี, ยางนอก, 
ยางใน, สายไมค์, เพลา, ตลับลูกปืน, นํามันเบรก, หัวเทียน,ไขควง, 
นอตและสกรู,กระจกมองข้างรถยนต์, หม้อนํารถยนต์, กันชนรถยนต์,
เบาะรถยนต์, ฟิล์มกรองแสง, เข็มขัดนิรภัย, แม่แรง, กุญแจปากตาย,
กุญแจเลือน, คีมล็อค, ล็อคเกียร์, ล็อคคลัตช์, กระจกโค้งมน, ล็อคพวง
มาลัย, สัญญาณไฟกระพริบ, สัญญาณไฟฉุกเฉิน, กรวยจราจร ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 105} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด]
[รหัสบัญชี 330700]

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 533,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุง
ต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 105} [หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 330800]

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป แผ่นซีดี) ป้ายไวนิน ภาพถ่าย
ดาวเทียม ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ตังจ่ายจาก เงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป 
(00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562
หน้า 106} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 331100]

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุแต่งกาย เช่น เครืองแบบ เสือ กางเกง ผ้า 
เครืองหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ
2560-2562 หน้า 106} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี
331200]
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(diskette, floppy disk, removable disk, compact disc, digital 
video disc, flash drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape,
 Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (Memory
Chip)  เช่น RAM คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์
(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครือง
กระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น 
Ethernet Card, Lan Cart, Anti virusCard, Sound Card X 
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette)
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพดิ
คอล (Optical) เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000.-บาท 
ฯลฯ ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ใน
แผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 106} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด] [รหัสบัญชี 331400]

วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ  ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 108} [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 331700]

ค่าสาธารณูปโภค รวม 788,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 528,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านตาด สถานี
ตํารวจชุมชนตําบลบ้านตาด และโรงปุ๋ยของเทศบาล ฯลฯ ตังจ่ายจาก 
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-
2562 หน้า 96} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 340100]

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านตาด สถานี
ตํารวจชุมชนตําบลบ้านตาดและโรงปุ๋ยของเทศบาล ฯลฯ ตังจ่ายจาก 
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 
2560- 2562 หน้า 96} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] 
[รหัสบัญชี 340200]

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน, ค่าโทรศัพท์เคลือนที, ค่าโทรสาร
ฯลฯ ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 96} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] 
[รหัสบัญชี 340300]
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ยากร
ฯลฯ ตังจ่ายจาก เงินรายได้    ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งาน บริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) 
{อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 69} [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ: สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 340400]

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบอินเทอร์เน็ต  (Internet)  และค่าสือ
สารอืน ๆ ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิด
ขึนเกียวกับการใช้บริการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า
69} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 340500]

งบลงทุน รวม 360,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 360,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง รักษา ซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ทีไม่รวมถึงค่าบํารุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมแซม ฯลฯ ตังจ่ายเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 
หน้า 98} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 421000]

งบรายจ่ายอืน รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินในการว่าจ้างทีปรึกษาเพือสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ฯลฯ ตังจ่ายจาก เงิน
รายได้ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 
2560-2562 หน้า95}[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี
510100]

งบเงินอุดหนุน รวม 225,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 225,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท

(1)  อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสงเคราะห์  
ตังไว้ 15,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสงเคราะห์
ในการดําเนินการกิจการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือ-จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลตําบล ระดับอําเภอ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)  {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-
2562 หน้า 116} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 
610100]
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
(1)  อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองอุดรธานี  
ตังไว้  10,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมือง
อุดรธานี ตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)แผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 
2560-2562 หน้า 109}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 610200]

(2)  อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองอุดรธานี  
ตังไว้  10,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองอุดรธานี
ตามโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีทุ่งศรีเมืองและกาชาดจังหวัด
อุดรธานี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ใน
แผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 110} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด] [รหัสบัญชี 610200]

(3) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองอุดรธานี  ตังไว้  30,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองอุดรธานี 
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.)  ให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทและอํานาจหน้าที 
ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป 
(00110) งานบริหารทัวไป (00111 {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562
หน้า 121} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 610200]

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 160,000 บาท
(1)  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (บ้านละ 10,000)  
ตังไว้  160,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที 1-16 เพือ
ดําเนินการปลูกป่าชุมชนและการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ 
ภายในพืนทีตําบลบ้านตาด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป 
(00111)  {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 122} [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 610300]
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,049,170 บาท
งบบุคลากร รวม 1,688,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,688,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,381,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  4 อัตรา ดังนี 
     1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (อํานวยการ
ท้องถิน ระดับต้น)
     2. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (อํานวยการ
ท้องถิน ระดับต้น)
     3. ตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป (อํานวยการท้องถิน 
ระดับต้น)
     4. ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  (00100)   แผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112){อยู่ในแผนพัฒนาฯ
2560-2562หน้า 95} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและ
แผนงาน] [รหัสบัญชี 220100]                                                      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ประเภทอํานวยการท้องถิน ระดับต้น ให้
กับพนักงานเทศบาลตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วน
ท้องถิน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 95} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการ
และแผนงาน] [รหัสบัญชี 220300]

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 228,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเพิมค่าจ้าง
ประจําปี ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป  (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)  งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ (00112) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 95} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการ
และแผนงาน] [รหัสบัญชี 220600]

งบดําเนินงาน รวม 361,170 บาท
ค่าตอบแทน รวม 169,170 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 134,170 บาท

(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)    
     ตังไว้  134,170 บาท
           เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 99} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการ
และแผนงาน] [รหัสบัญชี 310100]
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า99} [หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัสบัญชี 310300]

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลของผู้มีสิทธิ ตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2550 ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 96} [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัสบัญชี 310400]

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100 แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 96} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการ
และแผนงาน] [รหัสบัญชี 310500]

ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 35,000 บาท

(1) ค่าเย็บหนังสือ,เข้าปกหนังสือ,ถ่ายเอกสาร   ตังไว้ 10,000 บาท  
           เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ,เข้าปกหนังสือ,ถ่ายเอกสารพิมพ์เขียว
และแบบพิมพ์ต่างๆ เช่น เข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี แผนพัฒนาตําบล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (00112) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 93
} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัส
บัญชี 320100]

(2) ค่าดูแลระบบเว็บไซต์  ตังไว้  20,000  บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าดูแลระบบเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ผลการ
ดําเนินการต่างๆ ของเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ (00112) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า  61
} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัส
บัญชี 320100]

(3) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและจัดบริการรับเรืองราวร้องทุกข์ของ
ประชาชน         ตังไว้ 5,000 บาท       
           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและจัดบริการรับเรืองราว
ร้องทุกข์ของประชาชน ในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ฯลฯ ตังตามหนังสือสํานักปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี ที นร
 0107/ว 1714 ลว 26 ก.พ. 58 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (00112) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า102
} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัส
บัญชี 320100]
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   ตังไว้  5,000  บาท
           เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับประชาชน บุคคลหรือคณะ
บุคคล ของหน่วยราชการต่างๆ ทีมาประชุม นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยียม
ชมและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  ค่า
พิมพ์เอกสาร ฯลฯ  ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว
.2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม  2548 เรือง การตังงบประมาณและการ
เบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  โดยให้ตังงบปราณไว้ไม่เกิน 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที
ล่วงมาแล้วโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน ตังจ่ายจาก เงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 100} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการ
และแผนงาน] [รหัสบัญชี 320200]

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้ไปราชการ เช่น ค่าเบีย
เลียงการเดินทาง ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ    ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 97} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการ
และแผนงาน] [รหัสบัญชี 320300]
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร  เป็นค่าใช้จ่ายในการลง
ทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทีมีคําสัง
ให้ไปราชการ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 87} [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัสบัญชี 320300]
โครงการเทศบาลเคลือนทีพบประชาชน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการออกสัญจรเพือจัดทําแผนพัฒนา  เช่น  ค่า
อาหาร  อาหารว่างพร้อมเครืองดืมทีไม่มีแอลกอฮอ ค่าจัดทําป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอืนๆ เกียวกับโครงการ ฯลฯ (รายละเอียดโครงการ
ตาม ทต. กําหนด) ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 90}   [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัส
บัญชี 320300]                                                                               
                                                         
โครงการฝึกอบรมประชาคมเพือการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชาคมเพือจัดทําแผนชุมชน 
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืมทีไม่มีแอลกอฮอ ค่าจัดทํา
ป้าย โครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนๆ เกียวกับโครงการ ฯลฯ (รายละเอียด
โครงการตาม ทต. กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานวาง
แผนสถิติและวิชาการ (00112) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 
หน้า 90} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] 
[รหัสบัญชี 320300]
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง  รักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 98}  [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัสบัญชี 320400]

ค่าวัสดุ รวม 77,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น สมุดบัญชี กระดาษถ่าย
เอกสาร หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
มุด เทป พี.วี.ซี. แบบใส  ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้มใส่เอกสาร แบบพิมพ์
ต่างๆ ผ้าสําลี   แปรงลบกระดาน ตรายาง ซองจดหมาย ธงชาติ สิงพิมพ์ที
ได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ตะแกรงวาง
เอกสาร นําดืม นําแข็ง เครืองตัดโฟม  เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด แผ่น
ป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน มู่ลี ม่านปรับแสง (ต่อแผ่น) พรม (ต่อ
ผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน เครืองคํานวณเลข พระพุทธรูป พระบรม
รูป ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 104} [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัสบัญชี 330100]

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตท์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ จานรับสัญญาณดาวเทียม หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-
Up, Step-Down) ลําโพง ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ต
ไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดความต้านทานไฟฟ้า เครืองวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครืองประจุไฟ เครืองตัดกระแส
ไฟฟ้าอัตโนมัติ เครือง สัญญาณเตือนภัย เครืองจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)  งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562  หน้า 104} [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัสบัญชี 330200]

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป แผ่นซีดี)   ป้ายไวนิล ภาพถ่ายดาว
เทียม ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 106} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการ
และแผนงาน] [รหัสบัญชี 331100]
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (diskette, floppy disk, removable disk, compact 
disc, digitalvideo disc, flash drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel
Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main 
Board) เมมโมรีชิป ( Memory Chip)  เช่น RAM คัตชีทฟีดเดอร์ 
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ 
(Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Cart, Anti virus
Card, Sound Card X เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น 
แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม
(CD-ROM) แบบออพดิคอล (Optical) เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม
(CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วย
หนึงไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานวาง
แผนสถิติและวิชาการ (00112) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 
หน้า 106} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] 
[รหัสบัญชี 331400]

งานบริหารงานคลัง รวม 3,282,420 บาท
งบบุคลากร รวม 2,970,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,970,420 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,132,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตําแหน่ง ผอ.กองคลัง จํานวน  28,350 บาท, หน.ฝ่าย
บริหารงานคลัง จํานวน 25,470 บาท, หน.ฝ่ายบริหารงานทัวไป 
จํานวน 23,080 บาท จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน (ตําแหน่งว่าง)
จํานวน 16,885 บาท จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน(ตําแหน่งว่าง)
จํานวน 16,885 บาท และจพง.พัสดุปฏิบัติงาน (ตําแหน่งว่าง) 
จํานวน 16,885 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง  (00113) {อยู่ใน
แผนพัฒนาฯ 2560-2562  หน้า 95} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 
กองคลัง] [รหัสบัญชี 220100]
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 139,200 บาท
(1) เงินเพิมการครองชีพชัวคราว    ตังไว้   72,000  บาท 
            เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
เทศบาล ตําแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน(ตําแหน่ง
ว่าง) จํานวน 2,000 บาท, จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ตําแหน่ง
ว่าง) จํานวน 2,000 บาท และ จพง.พัสดุ (ตําแหน่งว่าง) จํานวน 2,000
 บาท  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป(00100) แผนงานบริหารงานทัว
ไป(00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-
2562 หน้า 95} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 220200]

(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองคลัง  ตังไว้  67,200  บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองคลัง อํานวย
การระดับกลาง อัตราเดือนละ 5,600 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป(00110) งานบริหารงาน
คลัง(00113) แผนงานบริหารงานทัวไป(00110) งานบริหารงาน
คลัง(00113) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 95} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 220200]

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง อํานวยการระดับ
กลาง อัตราเดือนละ 5,600 บาท และ  หัวหน้าฝ่าย  อํานวยการระดับ
ต้น  จํานวน  2  ราย  อัตราเดือนละ  1,500  บาท  โดยคํานวณตังจ่ายไว้
ไม่เกิน 12  เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป  (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง  (00113) แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 95} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 220300]

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 165,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีการเงินและ
บัญชี  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562  หน้า 95} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
คลัง] [รหัสบัญชี 220400]

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 8,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา   ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป  (00100)   แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง  (00113) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562   หน้า 95} [หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 220500]

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 361,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเพิมค่าจ้าง
ประจําปี ตําแหน่ง ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ จํานวน 10,540 บาท, ผช.จนท
.พัสดุ จํานวน 9,400 บาท  และคนงานทัวไป จํานวน  9,000 บาท โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารงานทัวไป  (00100)  แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110) งานบริหารงานคลัง  (00113) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 95} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัส
บัญชี 220600]
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ จํานวน 2,000 บาท ,ผช.จนท
.พัสดุ จํานวน 2,000 บาท และคนงานทัวไป จํานวน 
1,000 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) {อยู่ใน
แผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 95} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 
กองคลัง] [รหัสบัญชี 220700]

งบดําเนินงาน รวม 312,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 162,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 77,000 บาท

(1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ตัง
ไว้  77,000  บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 99} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัส
บัญชี 310100]

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ
ในการปฏิบัติหน้าทีเกียวกับการเลือกตัง  และการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการอืน ๆ ตามทีได้รับมอบหมาย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 
2560-2562 หน้า 99} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัส
บัญชี 310300]

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2550 ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 96} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 310400]

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป(00100) แผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)   {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562  หน้า 96} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
คลัง] [รหัสบัญชี 310500]
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ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้ไป
ราชการ เช่น ค่าเบียเลียงการเดินทาง ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจํา
เป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 97} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 320300]
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร  เป็นค่าใช้จ่ายในการลง
ทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างที
มีคําสังให้ไปราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ฯลฯ ปรากฏในด้านบริหาร
งานทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง  (00113) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562   หน้า 87} [หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 320300]

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง รักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562  หน้า 98} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
คลัง] [รหัสบัญชี 320400]

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น สมุดบัญชี กระดาษถ่าย
เอกสาร หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มมุด 
เทป พี.วี.ซี. แบบใส ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้มใส่เอกสาร แบบพิมพ์
ต่างๆ ผ้าสําลี   แปรงลบกระดาน ตรายาง ซองจดหมาย ธงชาติ 
สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ 
ตะแกรงวางเอกสาร นําดืม นําแข็ง เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ
เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาน
ไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน มู่ลี ม่านปรับแสง 
(ต่อแผ่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน เครืองคํานวณเลข 
พระพุทธรูป พระบรมรูป ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ จะดําเนินการ
จัดซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึก
ขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป 
(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป(00110)  งานบริหารงานคลัง 
(00113)  {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562  หน้า 104} [หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 330100]  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป แผ่นซีดี)  ป้ายไวนิล ภาพถ่ายดาว
เทียม ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  จะ
ดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตาม
บันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี   ปรากฏในด้านบริหารงานทัว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562      หน้า 106} [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 331100]  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact 
Disc, Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic 
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป 
(Memory Chip) คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ 
(Mouse) พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ ( Printer Switching Box) 
เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card, Lan Cart, Anti virus Card, Sound CardX
เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์
(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-ROM)
แบบออพดิคอล (Optical ) เป็นต้น เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม 
(CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้อง
ใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี ปรากฏใน
ด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 
106} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 331400]  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,506,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 456,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดตังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และฝึกทบทวน 
(อปพร.)

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร. ฯลฯ (รายละเอียด
โครงการตาม ทต. กําหนด) ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารงานทัวไป(00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121){อยู่ใน
แผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 67} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 
สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย  การจัดระเบียบสังคมและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่
บ้าน การรักษาความสงบเรียบร้อยต่างๆ ฯลฯ (รายละเอียดโครงการ
ตาม ทต. กําหนด) ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงาน
ทัวไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) {อยู่ในแผนพัฒนา
ฯ 2560-2562 หน้า 68} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320300]
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โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ
ได้แก่ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม และค่าใช้
จ่ายอืนๆ ตามคําสังศูนย์ อปพร. (รายละเอียดโครงการตาม ทต. 
กําหนด)  ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป 
(00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทัวไป
เกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 
2560-2562 หน้า 69}[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี
320300]

ค่าวัสดุ รวม 126,200 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 26,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น ชุดดับเพลิง รองเท้า 
หมวก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป 
(00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)  {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 106}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด] [รหัสบัญชี 331200]

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิงต่างๆเช่น หัวฉีดดับเพลิง 
สายส่งดับเพลิง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งาน
บริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) {อยู่ใน
แผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 107}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 
สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 331600]

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
(1)  วัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตังไว้  50,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เช่น สายสูบนําดับเพลิง หัวฉีดนํา แผงกันจราจร นกหวีด ไฟฉาย ถ่าน
ไฟฉาย เสือสะท้อนแสง ฯลฯ ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) {อยู่ใน
แผนพัฒนาฯ 2560-2562 2561 หน้า 108} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :
สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 331700]

งบลงทุน รวม 1,050,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,050,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องวงจรปิด  CCTV จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้อง CCTV ราคารวมค่าติดตัง ตังตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจําปี
พ.ศ. 2559  ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป 
(00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)  {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 108)[หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด]  
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ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
เครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง เช่น หัวฉีดนําดับเพลิง 
ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทัวไปเกียว
กับการรักษาความสงบภายใน (00121) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-
2562 หน้า 93}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 
411100]

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,607,613 บาท
งบบุคลากร รวม 2,496,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,496,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,617,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)   {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 
2560-2562 หน้า 95}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 220100]

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 76,200 บาท
(1) เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว      ตังไว้   9,000   บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 
2560-2562 หน้า 95}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 220200]

(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองการศึกษา        ตังไว้ 
67,200   บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองการศึกษา
(อํานวยการท้องถินระดับกลาง)   อัตราเดือนละ 5,600  บาท โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานการศึกษา  (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 
2560-2562 หน้า 95}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 220200]

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา(อํานวยการ
ท้องถินระดับกลาง)   อัตราเดือนละ 5,600  บาท และหัวหน้าฝ่าย 
(อํานวยการท้องถินระดับต้น ) อัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 2 
อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211)  {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 95}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 220300]
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 651,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเพิมค่าจ้างประจําปี  
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 
2560-2562หน้า 95} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 220600]

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานทัวไป โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) {อยู่ใน
แผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 95}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 220700]

งบดําเนินงาน รวม 1,111,613 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท

(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)           ตังไว้  150,000  บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211) {อยู่ใน
แผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 99}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 310100]

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนัก
งานเทศบาล และพนักงานจ้างทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาตาม
ความจําเป็นเร่งด่วนของกองการศึกษา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)  {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 
2560-2562หน้า 99} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 310300] 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ
ตาม ระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  (00200)  แผนงานการศึกษา  (00210) งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา(00211){อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 
96} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 310400]

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)  {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562
หน้า 96}[หน่วยงานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา][รหัสบัญชี 310500]
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ค่าใช้สอย รวม 681,613 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในวันสําคัญต่างๆ          ตังไว้  20,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันสําคัญต่างๆ  เช่น  วันปิยมหาราช  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)  {อยู่ในแผนพัฒนาฯ
2560-2562หน้า 59} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] 
[รหัสบัญชี 320200]

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีมีคําสังให้ไปราชการ  เช่น  ค่าเบียเลียงการ
เดินทาง ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงานการ
ศึกษา   (00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)   {อยู่
ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 97} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเป็นค่าใช้จ่ายในการลง
ทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทีมี
คําสังให้ไปราชการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562
หน้า 87}[หน่วยงานทีรับผิดชอบ:กองการศึกษา][รหัสบัญชี 320300]
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เช่น ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม 
สัมมนา ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าทีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ในอัตราคนละ 2,000 บาท จํานวน 
12 คน เป็นเงิน 24,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินด่วนมาก ที มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที 9 กรกฎาคม 2557
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)   {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 86} [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้อง
ถิน และเจ้าหน้าทีของกองการศึกษา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการฯ ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าวุฒิบัตร ค่า
พาหนะและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการฯ ฯลฯ (รายละเอียด
โครงการตาม ทต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา (00211) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562หน้า 56} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 307,613 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง เช่นเครืองคอมพิวเตอร์ ตู้เอกสาร เก้าอี หน้าต่าง พัดลม 
อาคาร เปลียนไส้กรองนํา ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและ
กองการศึกษา ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม  (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา (00211) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 
98} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320400]

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร หมึก  ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
มุด เทป พี.วี.ซี. 
แบบใส  ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้มใส่เอกสาร สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ต่างๆ ผ้า แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง
จดหมาย ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ใน
การบรรจุหีบห่อ ตะแกรงวางเอกสาร นําดืม นําแข็ง เครืองตัดโฟม
เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน พระบรม
ฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน
มู่ลี ม่านปรับแสง (ต่อแผ่น) พรม (ต่อผืน)  นาฬิกาตังหรือแขวน 
เครืองคํานวณเลข พระพุทธรูป พระบรมรูป ฯลฯ ของกองการศึกษา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความ
จําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562หน้า 104} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 330100]        

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น แป้ง ยาสีฟัน ไม้กวาด แปรง มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอกมอน
หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม ถังนําดืม สบู่ กระดาษชําระ
นํายาทําความสะอาดห้องนํา กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส นํายาล้างจาน
ไม้กวาด แก้วนําจานรอง กระจกเงา นําจืดทีซือจากเอกชน ถาด 
ทีนอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตารีด กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึง
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน ไมโครเวฟ ฯลฯ ทีใช้ในกิจกรรม
ของกองการศึกษาและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลบ้านตาด ตังจ่ายจากเงินรายได้ จะดําเนินการจัด
ซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขอ
อนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา (00211) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 105} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 330300]

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เมมโมรี
การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป แผ่นซีดี) ภาพถ่าย
ดาวเทียม ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ทีใช้ในกิจกรรม
ของกองการศึกษา ตังจ่ายจากเงินรายได้ จะดําเนินการจัดซือเมือ
ขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่
น้อยกว่า 12 ครังต่อปี ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา  (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา
(00211) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 106} [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 331100]

วันทีพิมพ์ : 30/9/2559  14:53:00 หน้า : 30/72



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกองการศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (diskette,floppy disk,
removable disk, compact disc, digital video disc, flash 
drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape,
Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสงกระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key
Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (Memory Chip)  
เช่น RAM คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) 
ปรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet 
Card, Lan Cart, Anti virus Card, Sound Card X เครืองอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์(Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพดิคอล (Optical)
เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ ของกอง
การศึกษา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลน
และมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 
12 ครังต่อปี ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)
{อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 106} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 
กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 331400]

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,350,014 บาท
งบบุคลากร รวม 2,599,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,599,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,924,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงาน
การศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) 
{อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 95} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 
กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 220100]

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 579,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเพิมค่าจ้างประจําปี 
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
451,200 บาท และตังจ่ายจากเงินรายได้ 128,040 บาท ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ
2560-2562 หน้า 95} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 220600]

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานทัวไป โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
 (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  (00212) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 95} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 220700]
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งบดําเนินงาน รวม 4,730,334 บาท
ค่าตอบแทน รวม 365,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท

(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)
  ตังไว้  250,000  บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ของพนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา   (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) {อยู่
ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 99} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
การศึกษา] [รหัสบัญชี 310100]

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 115,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ
2560-2562หน้า 96}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 310500]

ค่าใช้สอย รวม 1,857,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็ก ในเขต
เทศบาลตําบลบ้านตาด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญของรางวัล 
ค่าจ้างเหมาอาหาร ค่าอาหารว่าง เละเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการเปิด-
ปิดงาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นของโครงการ ฯลฯ (รายละเอียด
โครงการตาม ทต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 
2560-2562 หน้า 58} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] 
[รหัสบัญชี 320300]
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําวารสาร ค่าอาหารว่าง เครือง
ดืม ฯลฯ (รายละเอียดโครงการตาม ทต.กําหนด) สําหรับการอบรม ประชา
สัมพันธ์ และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) {อยู่ใน
แผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 63} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที   
ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้องกับโครงการ ฯลฯ (รายละเอียดโครงการตาม ทต.กําหนด) ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 57} [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,717,000 บาท
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(1) เพือจ่ายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันของเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านตาดทัง 
7 แห่ง กรณีทีมีเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาเข้าเรียนหลังวันที 
10 มิถุนายน ตังไว้ 100,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ
2560-2562หน้า 65} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 320300]

(2) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลุบหวาย  จํานวนเด็ก 31 คน ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน 
จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 151,900 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) {อยู่ใน
แผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 64} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
การศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

(3) เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านตาดทัง 6 
แห่ง อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน จํานวน 214 คน 
เป็นเงิน 1,048,600 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ
2560-2562หน้า 64}  แยกเป็น

        3.1 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน   ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านตาด จํานวนเด็ก 73 คน ในอัตราคนละ 
20 บาท/วัน  จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 357,700 บาท ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 64} [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]
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        3.2 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านอินทร์แปลง จํานวนเด็ก 19 คน ในอัตราคนละ 20 
บาท/วัน จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 93,100 บาท ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา   (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 64} [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

        3.3  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านผ่านศึก 4 ม.12 จํานวนเด็ก  28 คน ในอัตราคนละ 
20  บาท/วัน จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 137,200 บาท ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 64} [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]  

        3.4 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านตาด จํานวน 49 คน ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน 
จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 240,100 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 64} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

        3.5 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านศรีบุญเรือง จํานวนเด็ก 25 คน ในอัตราคนละ 20 
บาท/วัน   จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 122,500 บาท ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา  (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 64} [รหัส
บัญชี 320300]

        3.6 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านผ่านศึก 2 หมู่ 4 จํานวนเด็ก 20 คน ในอัตราคนละ 20
 บาท/วัน จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 98,000 บาท ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา   (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 64} [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

(4) ค่าจัดการเรียนการการสอน (รายหัว) ตังไว้รวม  416,500 บาท    
           เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทัง 7 แห่ง จํานวนเด็ก 245 คน ในอัตราคนละ 1,700 
บาท/ปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน 52,700 บาท และตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  363,800 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา  (00212) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562
เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
การศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

ค่าวัสดุ รวม 2,472,434 บาท
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,472,434 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบ้านตาด ดังนี

(1) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านตาดทัง 7 ศูนย์ กรณีทีมี
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาเข้าเรียนหลังวันที 10 มิถุนายน 
เป็นเงิน  100,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212){อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562หน้า 65} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 331700]

(2) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หลุบหวาย จํานวนเด็ก 31 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน  59,402 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562
หน้า 64} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 331700]

(3) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตําบลบ้านตาด จํานวน 260 วัน จัดสรรให้เด็กจํานวน  214
 คน ในอัตรา คนละ 7.37 บาท เป็นเงิน 410,067 บาท ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212)  {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 64} แยกเป็น

        3.1 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านตาด จํานวนเด็ก  73  คน ในอัตราคนละ 
7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  139,882  บาท ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  
แผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  (00212)  {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 64} [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 331700]

        3.2 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านอินทร์แปลง  จํานวนเด็ก 19 คน ในอัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  36,408  บาท  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานการศึกษา   (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  (00212)  {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 64} [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 331700]

        3.3 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านผ่านศึก 4  ม.12  จํานวนเด็ก  28  คน ในอัตราคนละ
7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  53,654  บาท  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  
แผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  (00212)  {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 64} [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 331700]

        3.4 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านตาด  จํานวนเด็ก   49 คน  ในอัตราคนละ 7.37 บาท
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  93,894  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
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ทัวไป   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)   แผน
งานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212)  {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 64} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 331700]

        3.5 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านศรีบุญเรือง จํานวนเด็ก 25 คน ในอัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 47,905 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา   (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) {อยู่
ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 64} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 331700]

        3.6 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านผ่านศึก 2 ม. 4 จํานวนเด็ก   20  คน ในอัตราคนละ 
7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  38,324  บาท ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานการศึกษา   (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  (00212)  {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 64} [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 331700]

(4)   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาล
ตําบลบ้านตาด  จํานวน  8 แห่ง  จัดสรรให้เด็กอนุบาล - ประถม
ศึกษาปีที 6 ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน  260 วัน จํานวนเด็ก
นักเรียน  967  คน เป็นเงิน 1,852,965 บาท (เปิดเทอม 200 วันปิด
เทอม 60 วัน) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)   แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-
2562หน้า 64} แยกเป็น

        4.1  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน
บ้านตาด จํานวนเด็ก  372 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 
260 วัน เป็นเงิน  712,826 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) {อยู่ใน
แผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 64} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
การศึกษา] [รหัสบัญชี 331700]

        4.2 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)ของโรงเรียน
บ้านหลุบหวายป่าขาม จํานวนเด็ก 84 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 160,961 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
{อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 64} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 
กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 331700]

        4.3 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน
ผ่านศึกสงเคราะห์ จํานวนเด็ก 163 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  312,340 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 64} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 331700]
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        4.4 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน
กกสะทอนเครือหวายดิน จํานวนเด็ก 82 คน ในอัตราคนละ 7.37
บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  157,128  บาท  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา  (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  (00212)  {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 64} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 331700]

        4.5 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)  ของโรงเรียน
เจ.ซี.อินทร์แปลง  จํานวนเด็ก 69 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท 
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 132,218 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงาน
การศึกษา   (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
(00212) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 64} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 331700]

        4.6 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน
บ้านโนนเดือ จํานวนเด็ก 79 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน
260 วัน เป็นเงิน 151,380 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
{อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 64} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :
กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 331700]

        4.7 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน
บ้านสุขสมบูรณ์ จํานวนเด็ก 81 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท 
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 155,212  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 64} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 331700]    

        4.8 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน
บ้านศรีบุญเรือง จํานวนเด็ก 37 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท 
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 70,900 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212)  {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 64} [หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 331700]

(5)  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) โรงเรียนของเด็ก
นักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตําบลบ้านตาด  ในกรณีทีมีเด็ก
นักเรียนมาเข้าเรียนหลังวันที 10 มิถุนายน ตังไว้  50,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  (00212) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 65}
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 331700]

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7 แห่ง ใน
สังกัดเทศบาลตําบลบ้านตาด  เป็นเงิน  25,000 บาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา  (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 96} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 340100]

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 7 แห่ง 
ในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านตาด  เป็นเงิน 10,000 บาท  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 96} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 340200]

งบลงทุน รวม 90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
โต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอีสําหรับเด็ก จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมเก้าอีสําหรับเด็ก 
จํานวน 15 ชุด ฯลฯ ราคาชุดละ 6,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังตามราคาทีสามารถจัด
ซือตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด  
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 เพิมเติม
หรือเปลียนแปลง ครังที 1} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา]
[รหัสบัญชี 410900]

งบเงินอุดหนุน รวม 3,930,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 3,930,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,930,000 บาท

(1)  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนใน
เขตเทศบาลตําบลบ้านตาด (สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 8 แห่งในอัตราคนละ 20 บาท/วัน
จํานวน 200 วัน  จํานวน 970 คน ตังไว้รวมทังสิน 3,880,000.- 
บาท แยกเป็น  
       - อปท. จัดสรรให้โรงเรียนทีมีนักเรียน อนุบาล และเด็ก ป.1–
ป.6 จัดสรรให้ 100% ทุกสังกัด

        1.1  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวัน ของโรงเรียน
บ้านตาด  จํานวนเด็ก 372 คน ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน
200 วัน เป็นเงิน 1,488,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
{อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 118} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ: 
กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 610200]

        1.2 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวัน ของโรงเรียน
บ้านหลุบหวายป่าขาม จํานวนเด็ก 86 คน ในอัตราคนละ 20 
บาท/วัน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน  344,000 บาท ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-
2562หน้า 118} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] 
[รหัสบัญชี 610200]

        1.3 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวัน  ของโรงเรียน
ผ่านศึกสงเคราะห์  จํานวนเด็ก 163 คน ในอัตราคนละ 20 
บาท/วัน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน  652,000 บาท ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)  {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 118} [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 610200]
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        1.4 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวัน  ของโรงเรียน
กกสะทอนเครือหวายดิน จํานวนเด็ก 82 คน ในอัตราคนละ 20 
บาท/วัน  จํานวน 200 วัน เป็นเงิน  328,000 บาท ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา   (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 118} [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 610200]

        1.5 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวัน  ของโรงเรียนเจ.ซี.อินทร์
แปลง จํานวนเด็ก 69 คน ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน  จํานวน 200
 วัน เป็นเงิน 276,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) แผน
งานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212)  {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 118} [หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 610200]

        1.6 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวัน ของโรงเรียนบ้าน
โนนเดือ จํานวนเด็ก 80 คน ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 
200 วัน  เป็นเงิน  320,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา  (00210)   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
(00212) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 118} [หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 610200]

        1.7 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวัน ของโรงเรียนบ้าน
สุขสมบูรณ์ จํานวนเด็ก 81 คน ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน  จํานวน
200 วัน เป็นเงิน 324,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
{อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 118} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ: 
กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 610200]

        1.8 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวัน ของโรงเรียนบ้าน
ศรีบุญเรือง จํานวนเด็ก 37 คน ในอัตราคนละ 20  บาท/วัน  จํานวน
200 วัน เป็นเงิน 148,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
{อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 118} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ:
กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 610200]

(2)  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวันของโรงเรียนของเด็ก
นักเรียน  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตําบลบ้านตาด  ในกรณีทีมีเด็ก
นักเรียนมาเข้าเรียนหลังวันที  10  มิถุนายน ตังไว้ 50,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา(00212) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 118}
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 610200]
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้กับ
เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบ้านตาด

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋า
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาอาหาร ค่าอาหารว่างเละ
เครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิดงาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นของ
โครงการ ฯลฯ (รายละเอียดโครงการตาม ทต.กําหนด)  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานการ
ศึกษา  (00210)  งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214)  {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562หน้า 57} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,160,480 บาท
งบบุคลากร รวม 984,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 984,480 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 769,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม /หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข) และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงานสาธารณ
สุข  (00220)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ใน
แผนพัฒนาฯ 2560-2562/ หน้า 95} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 220100]

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม อัตราเดือนละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 
สาธารณสุข อัตราเดือนละ 1,500 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน
12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไป
เกียวกับ สาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 
หน้า95} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม]
[รหัสบัญชี 220300]

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 130,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเพิมค่าจ้างประจําปี 
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ
2560-2562 หน้า 95} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 220600]
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 
(00221) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 95} [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : กอง สาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 220700]

งบดําเนินงาน รวม 1,876,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 75,000 บาท

(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)      ตังไว้  75,000  บาท
           เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน สาธารณ
สุข  (00220)งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 99} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 310100]

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 
99} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัส
บัญชี 310300]

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีเบิก
ได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550 ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งาน
บริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-
2562 หน้า 96} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม] [รหัสบัญชี 310400]
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ค่าใช้สอย รวม 957,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 22,000 บาท

(1) ค่าเย็บหนังสือ,เข้าปกหนังสือ,ถ่ายเอกสาร   ตังไว้  2,000  บาท  
           เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ,เข้าปกหนังสือ,ถ่ายเอกสารพิมพ์เขียว
และแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัว
ไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562
 หน้า 93 } [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 320100]

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ       ตังไว้  20,000  บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาบุคคลภายนอก ให้ทํา
หรือดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง เช่น งานลอกท่อระบายนํา งานด้านสิง
แวดล้อม งานวิเคราะห์คุณภาพนํา งานวิเคราะห์คุณภาพสิงแวดล้อม
อืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียว
กับ สาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 97
} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัส
บัญชี 320100]

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   ตังไว้ 5,000  บาท
           เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ของ
หน่วยราชการต่างๆ ทีมาประชุม นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยียม
ชม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าพิมพ์เอกสาร ฯลฯ ตังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว.2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม  2548 เรือง   การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยให้ตังงบ
ปราณไว้ไม่เกิน 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาแล้วโดยไม่
รวมรายได้จากเงินอุดหนุน ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัว
ไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562
 หน้า 100} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 320200]

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้ไปราชการ เช่น 
ค่าเบียเลียงการเดินทาง ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 97} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] 
[รหัสบัญชี 320300]
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร  เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ลง ทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทีมี
คํา สังให้ไปราชการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัว
ไป เกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 87}     [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 320300]  
โครงการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายตามโครงการแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ (รายละเอียดโครงการตาม
ทต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 
77} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] 
[รหัสบัญชี 320300]
โครงการเมืองไร้มลพิษรณรงค์คัดแยกขยะทีแหล่งกําเนิด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายตามโครงการเมืองไร้มลพิษรณรงค์คัดแยกขยะทีแหล่งกําเนิด
(รายละเอียดโครงการตาม ทต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 
2560-2562 หน้า 79} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 320300]
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (รายละเอียดโครงการตาม ทต.
กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข  (00220) งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 
หน้า 79} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม]
[รหัสบัญชี 320300]
โครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน เทศบาลตําบลบ้านตาด จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายตามโครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน เทศบาลตําบล
บ้านตาด (รายละเอียดโครงการตาม ทต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
{อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1}
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี
320300] 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง รักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562
หน้า 98} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] 
[รหัสบัญชี 320400]
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ค่าวัสดุ รวม 797,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น สมุดบัญชี กระดาษถ่าย
เอกสาร หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มมุด 
เทป พี.วี.ซี. แบบใส ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้มใส่เอกสาร แบบพิมพ์
ต่างๆ ผ้าสําลี   แปรงลบกระดาน ตรายาง ซองจดหมาย ธงชาติ 
สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ 
ตะแกรงวางเอกสาร นําดืม นําแข็ง เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ
เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาน
ไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน มู่ลี ม่านปรับแสง 
(ต่อแผ่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน เครืองคํานวณเลข  
พระพุทธรูป พระบรมรูป ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ จะดําเนินการ
จัดซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึก
ขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 
104} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัส
บัญชี 330100]

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตท์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า 
เบรกเกอร์ จานรับสัญญาณดาวเทียม หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-Up, 
Step-Down) ลําโพง ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ต
ไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดความต้านทานไฟฟ้า เครืองวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครืองประจุไฟ เครืองตัดกระแส
ไฟฟ้าอัตโนมัติ เครืองสัญญาณเตือนภัย เครืองจับสัญญาณดาวเทียม 
ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมี
ความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 
ครังต่อปี  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
{อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 104} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ: 
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 330200]

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง มุ้ง ผ้าปูทีนอน
ปลอกมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม ถังนําดืม สบู่
กระดาษชําระ นํายาทําความสะอาดห้องนํา กระติกนําแข็ง  ถังแก๊ส
นํายาล้างจาน ไม้กวาด แก้วนําจานรอง กระจกเงา นําจืดทีซือจาก
เอกชน ถาด ทีนอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตารีด กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน ไมโครเวฟ นําดืม 
นําแข็ง ถังขยะ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  จะดําเนินการจัดซือเมือ
ขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติ
ไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 105} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม][รหัสบัญชี
330300]
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี, ยางนอก,
ยางใน, สายไมค์, เพลา, ตลับลูกปืน, นํามันเบรก, หัวเทียน, ไขควง,
น๊อตและสกรู, กระจกมองข้างรถยนต์, หม้อนํารถยนต์, กันชนรถยนต์,
เบาะ รถยนต์, ฟิล์มกรองแสง, เข็มขัดนิรภัย, แม่แรง,กุญแจปากตาย,
กุญแจเลือน, คีมล็อค, ล็อคเกียร์, ล็อคคลัตช์, กระจกโค้งมน,ล็อคพวง
มาลัย, สัญญาณไฟกระพริบ, สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ตังจ่ายจาก เงิน
รายได้ จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้
โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งาน
บริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221){อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-
2562 หน้า 105} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม]  [รหัสบัญชี 330700]

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล 
นํามันก๊าด นํามันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง
ฯลฯ ตังจ่ายจาก เงินรายได้ จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมี
ความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 
ครังต่อปี ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220) งาน บริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)
{อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 105} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 330800]

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ เวชภัณฑ์
ยาและเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยา เคมีภัณฑ์ นํายาฆ่าเชือ ฯลฯ (รายละเอียด
ตามบัญชีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด) ตังจ่ายจาก เงินรายได้ จะ
ดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือ
ตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี  ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562
หน้า 105} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม]
[รหัสบัญชี 330900]

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและ
สัตว์นํา นําเชือพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช 
เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ 
สปริงเกอร์ (Spinkler) จอบหมุน จานพรวน เครืองดักแมลง อวน 
กระชัง ฯลฯ ตังจ่ายจาก เงินรายได้  จะดําเนินการจัดซือเมือขาด
แคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่
น้อยกว่า 12 ครังต่อปีปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
(00221) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 105} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 331000]
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป แผ่นซีดี)   ป้ายไวนิน ภาพถ่าย
ดาวเทียม ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  รูปสีหรือขาวดําทีได้
จากการล้าง อัด ขยาย และวัสดุอุปกรณ์ในการรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจการหรืองานในหน้าที ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัด
ซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ
2560-2562 หน้า 106} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 331100]

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ฯลฯ ตังจ่ายจาก เงินรายได้
จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัด
ซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ
2560-2562 หน้า 106} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 331200]

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (diskette, floppy disk, removable disk, compact disc, 
digital video disc, flash drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel 
Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main 
Board) เมมโมรีชิป (Memory Chip)  เช่น RAM คัตชีทฟีดเดอร์
(Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ 
(Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Cart, 
Anti virus Card, Sound Card X เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard
Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพดิคอล(Optical) เครือง
อ่านข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความ
จําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครัง
ต่อปี ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 
(00221) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 106} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 331400]
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งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ทีไม่รวมถึงค่าบํารุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมแซม ฯลฯ ตัง
จ่ายจาก เงินรายได้ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
(00221) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 98} [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 411800]

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 80,000 บาท

1)  อุดหนุนค่าดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาลตําบลบ้านตาด        ตังไว้ 80,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณ
สุขมูลฐานของ อสม. ในเขตเทศบาลตําบลบ้านตาดโดยให้ อสม. 
เป็นผู้ดําเนินการ หมู่บ้านละ 5,000 บาท จํานวน 16 หมู่บ้าน
      • ในเรืองการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
      • ในเรืองการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรืองต่างๆ
      • ในเรืองการบริการสุขภาพเบืองต้นศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน  (ศสมช.) ฯลฯ
 (ตามรายละเอียดโครงการ) ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ
2560-2562 หน้า 121} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 610300]

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
1) อุดหนุนกาชาดจังหวัดอุดรธานี ตังไว้  20,000  บาท
           เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการกาชาดจังหวัดอุดรธานี ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้  (ตามรายละเอียดโครงการของกาชาดจังหวัด
อุดรธานี) ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221
)   {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 112} [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 610400]

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหารและเครืองดืม ฯลฯ (รายละเอียดโครงการตาม ทต. กําหนด) ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุข
อืน  (00223) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 78} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 320300]
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซ่อมแซมบ้านท้องถินไทยเทิดไท้องค์ราชัน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุในการซ่อมแซมบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ฯลฯ  ตัง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที  มท  0891.4/ว.2206  ลง
วันที  13  กรกฎาคม  2552  เรือง  ซักซ้อมการดําเนินงานโครงการบ้าน
ท้องถินไทยเทิดไท้องค์ราชัน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)  {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 103}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 10,158,900 บาท
งบบุคลากร รวม 3,546,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,546,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
เคหะชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 
(00241) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 95} [รหัสบัญชี 
220100]

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 73,200 บาท
(1)  เงินเพิมค่าครองชีพ             ตังไว้    6,000   บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
เทศบาล  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
เคหะชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 
(00241) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 95} [รหัสบัญชี 
220200] 

(2) เงินตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองช่าง  ตังไว้  67,200 บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองช่าง ผู้ดํารง
ตําแหน่งประเภท อํานวยการท้องถิน ระดับกลาง อัตราเดือนละ 5,600
บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะชุมชน
(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) 
{อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 95} [รหัสบัญชี 220200]
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง ผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภท อํานวยการท้องถิน ระดับกลาง อัตราเดือนละ 5,600 บาท 
และเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
และก่อสร้าง ผู้ดํารงตําแหน่งประเภท อํานวยการท้องถิน ระดับต้น 
อัตราเดือนละ 1,500 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 95}   
[รหัสบัญชี 220300]

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเพิมค่าจ้างประจําปี 
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 
(00241) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 95} [รหัสบัญชี 
220600]

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 170,000 บาท
(1) เงินเพิมการครองชีพชัวคราว       ตังไว้   170,000 บาท  
        เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200
) แผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 95} [รหัส
บัญชี 220700]

งบดําเนินงาน รวม 2,573,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 543,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 313,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการกําหนด
ราคากลางงานก่อสร้าง   ตังไว้ 50,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรม
การกําหนดราคากลางงานก่อสร้างตามระเบียบ ฯลฯ ตังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว.3652 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 
2553 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานเคหะชุมชน(00240) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน (00241) { อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 98}
[รหัสบัญชี 310100]

(2) เงินประโยชน์ตอบแทนอืน (เงินรางวัลประจําปี)  
ตังไว้ 263,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน (เงินรางวัลประจําปี) 
ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะชุมชน
(00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) 
{อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 99} [รหัสบัญชี 310100]
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ
ในการปฏิบัติหน้าทีเกียวกับการเลือกตัง และการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการอืน ๆ ตามทีได้รับมอบหมาย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะชุมชน
(00240) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) 
{อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 99} [รหัสบัญชี 310300]

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
เคหะชุมชน (00240) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
(00241) { อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 96} [รหัสบัญชี 
310400]

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
เคหะชุมชน (00240) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
(00241) { อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 96} [รหัสบัญชี 
310500]
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ค่าใช้สอย รวม 710,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 410,000 บาท

(1)  ค่าจ้างเหมาบริการ         ตังไว้  300,000  บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ให้กับผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึงฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะชุมชน (00240) งาน
บริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 97 } [รหัสบัญชี 320100]

(2)  ค่าเย็บหนังสือ,ค่าเข้าปกหนังสือ,ค่าถ่ายเอกสารแบบพิมพ์ต่างๆ
ฯลฯ  ตังไว้  5,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ,ค่าเข้าปกหนังสือ,ค่าถ่ายเอกสาร
แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะชุมชน (00240) งาน
บริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 93 } [รหัสบัญชี 320100]

(3)  ค่าธรรมเนียม          ตังไว้  100,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการขอรับบริการต่างๆ ของ
เทศบาล เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอติดตังมิเตอร์ไฟฟ้า ติดตัง
มาตรวัดนํา ติดตังโทรศัพท์ ค่าเปลียนมิเตอร์ไฟฟ้า ค่าสํารวจ รังวัด
ปักหมุดเขตทีดินสาธารณประโยชน์ หรือบริการอืนๆ ฯลฯ ทีผู้ให้
บริการเรียกเก็บจากเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะชุมชน (00240) 
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 96} [รหัสบัญชี 320100]

(4)  ค่าทดสอบวัสดุ    ตังไว้  5,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม
เช่น ทดสอบกําลังอัดคอนกรีต ทดสอบความหนาแน่นของชันดิน
ทดสอบการรับนําหนักของชันดินฐานราก ทดสอบปริมาณนําบ่อ
บาดาล สํารวจทางธรณีฟิสิกส์ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะชุมชน 
(00240) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) 
{อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 89} [รหัสบัญชี 320100]

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง
เดินทาง  ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
เคหะชุมชน (00240) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
(00241) { อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 97} [รหัสบัญชี 
320300]
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร เป็นค่าใช้จ่ายในการลง
ทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 87} [รหัส
บัญชี 320300]
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือด้านงานช่าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือ
ด้านงานช่าง (รายละเอียดโครงการตาม ทต. กําหนด) ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 1} [รหัสบัญชี 320300]

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง รักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือซ่อมแซมทรัพย์
สินอืนๆ ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 
(00241) { อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 98} [รหัสบัญชี 
320400]

ค่าวัสดุ รวม 1,320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร ดินสอ
ปากกา ไม้บรรทัด ตรายาง กระดานไวท์บอร์ด แฟ้ม กาว เครืองเย็บ
กระดาษ ลวดเย็บกระดาษ เทปติดสัน เทปใส เครืองคํานวณ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารงานทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน (00241) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า
104} [รหัสบัญชี 330100] 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างและเครืองมือช่าง เช่น นํามันทาไม้ สี 
แปรง  อิฐ หิน ปูน ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
เคหะชุมชน (00240) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน
(00241) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 104} [รหัสบัญชี 
330600]

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก 
ยางในเพลา ตลับลูกปืน นํามันมันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู 
กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ 
ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะชุมชน (00240) งาน
บริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 105} [รหัสบัญชี 330700]

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล,นํามันก๊าด,นํามันเบนซิน,ถ่านแก็ส
หุงต้ม,นํามันจารบี,นํามันเครือง ฯลฯ เพือใช้งานหรือกิจกรรมของ
เทศบาล เช่น รถกระเช้าไฟฟ้า รถกระบะตอนเดียว และรถจักรยาน
ยนต์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารงานทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน (00241) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 
105} [รหัสบัญชี 330800]

วันทีพิมพ์ : 30/9/2559  14:53:01 หน้า : 53/72



วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา 
นําเชือพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช หญ้า เชือก
ผ้าใบ ผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันสารเคมี สปริงเกอร์ สายยางฉีดนํา
จอบ เสียบ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานบริหารงาน
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) { อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-
2562 หน้า 105} [รหัสบัญชี 331000]

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายให้กับพนักงานเก็บขยะมูล
ฝอย เช่น รองเท้าบู๊ท ถุงมือ ผ้าปิดจมูก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
ชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 
(00241) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 106} [รหัสบัญชี 
331200]

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc) เทปบันทึกข้อมูล (Reel
Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับ เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล
แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main 
Board) เมมโมรีชิป (Memory Chip)  คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet
Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิง  บ๊อกซ์ (Printer 
Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card, Lan Cart, Anti virus
Card,Sound CardX เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ
เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบ
ซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพดิคอล (Optical) เครืองอ่านข้อมูล
แบบซีดีรอม(CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 
(00200) แผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารงานทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน (00241) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 
106} [รหัสบัญชี 331400]

งบลงทุน รวม 4,039,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,039,500 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
รถตักหน้าขุดหลัง จํานวน 3,300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถตักหน้าขุดหลัง (ขับเคลือน 4 ล้อ) 
จํานวน 1 คัน ซึงมีคุณลักษณะครุภัณฑ์ดังนี
- เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ 
ติดบุ้งกีสําหรับตักหน้ารถและบุ้งกีขุดด้านหลัง ควบคุมด้วยระบบ
ไฮดรอริก
- ใช้เครืองยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกําลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า 
ทีรอบเครืองยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาที ระบายความร้อน
ด้วยนํา
- ระบบถ่ายทอดกําลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter
- ระบบบังคับเลียวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic
- บุ้งกีตัก 
1. ชุดบุ้งกีตัก ติดตังอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก
2. ขนาดความจุของบุ้งกีไม่น้อยกว่า 0.85 ลูกบาศก์เมตร
3.ความสูงจากพืนดินถึงสลักบุ้งกีขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.3 เมตร
- บุ้งกีขุด
1. ชุดบุ้งกีขุด ติดตังอยู่ด้านหลังรถ มีขาคํายันทําให้รถมันคงขณะ
ขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
2. ขนาดความกว้างของบุ้งกีขุด ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร
3. ความจุของบุ้งกี ไม่น้อยกว่า 0.15 ลูกบาศก์เมตร
4. มีระยะขุดไกลได้ ไม่น้อยกว่า 5,300 มิลลิเมตร
5. มีระยะขุดลึกได้ ไม่น้อยกว่า 4,000 มิลลิเมตร
- มีนําหนักใช้งาน(Operating Weight)ไม่น้อยกว่า 6,500 มิลลิกรัม
- หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์
อุปกรณ์ประกอบ
- มีมิเตอร์บอกชัวโมงการทํางานของเครืองจักรกล
- เกจ์วัดอุณหภูมิของเครืองยนต์หรือสัญญาณ
- มีสัญญาณไฟเตือนความดันนํามันเครือง และไฟซาร์ทแบตเตอรี
- มีเกจ์บอกระดับนํามันเชือเพลิง
- มีประแจสําหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จํานวน 1 ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครืองจักร จํานวน 1 ชุด
- หมวกนิรภัยสําหรับพนักงานขับ จํานวน 2 ชุด
- กระบอกอัดจาระบี จํานวน 1 ชุด
- เครืองมือประจํารถ จํานวน 1 ชุด
- ชุดประแจบล็อกสําหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ขนาด ตังแต่
ขนาด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด และอุปกรณ์
การขันพร้อมกล่องเหล็ก
-ชุดประแจปากตายสําหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ขนาด
ตังแต่ขนาด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด
-มีสัญญาณและอุปกรณ์อืนๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
-สัญญาณไฟสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
150 มิลลิเมตร ติดตังบนหัวเก๋ง จํานวน 1 ชุด
- หนังสือคู่มือ จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation
Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสังอะไหล่ 
(Parts Book)ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
งานทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน (00241) { อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-
2562 เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 } 
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รอก จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรอก ขนาด 2 ตัน จํานวน 2 ชุด ซึงมีคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์ดังนี
    - เป็นรอกแม่แรงชนิดแขวน ชักด้วยมือ
    - มีขอเกาะด้านบน 1 ตัว ขอเกียวยกนําหนักด้านล่าง 1 ตัว
    - ใช้โซ่เป็นตัวยกนําหนัก
    - ใช้เฟืองเกียร์ทดเป็นตัวเพิมกําลังยก
    - ใช้โซ่เป็นตัวชักหมุนเฟืองเกียร์ทดให้รอกทํางาน
    - ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดนําหนักขันตําทียกได้
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์ก่อสร้าง 2559 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)
แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะ
ชุมชน (00241) { อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 }

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ จํานวน 10,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือดิจิตอลแคล้มป์มิเตอร์ จํานวน 1 เครือง  ซึงมี
คุณลักษณะดังนี
    - มีจอแสดงผลเป็นตัวเลขสูงถึง 6039 หลัก
    - มีจอแสดงผล Bar Graph
    - ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติ IEC61010-1
CAT.IV 600V
    - วัดแรงดันไฟฟ้า AC และ DC ได้ถึง 600 V
    - วัดกระแสไฟฟ้าได้ทังในวงจรกําลังตําและวงจรกําลังสูง โดย 
AC และ DC ได้ถึง 1,000 A.
    - มีระบบเตือนผู้ใช้งานถึงแรงดันไฟฟ้าสลับทีมีอยู่
    - ตัวเครืองขึนรูป ใช้งานได้กระชับมือ
    - ระบบปรับเปลียนเร้นจ์อัตโนมัติ หรือเปลียนเร้นจ์โดยผู้ใช้งาน
    - มีเร้นจ์ใช้ทดสอบไดโอด (Diode Test)
    - มีเร้นจ์ใช้ทดสอบตัวเก็บประจุ (Capacitance Test)
    - วัดค่าความต้านทานได้ถึง 60 เมกกะโอห์ม 
    - มีบัซเซอร์ (Buzzer Sound)
    - ออกแบบตามมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติ IEC61010-1
CAT.IV 600V, IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326
    - มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี แบตเตอรี 1 ชุด, มีซองป้องกันการกระแทก
ตัวเครือง 1 ชุด, สายวัดสัญญาณฯ 2 เส้น, และคู่มือการใช้
งานฯ 1 เล่ม
    ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี
ความจําเป็นต้องใช้ ตังตามราคาทีสามารถจัดซือจัดหาได้ตามราคา
ท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด  จึงขอจัดหาครุภัณฑ์
ดังกล่าวนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน 
(00240)   งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน (00241)  {อยู่
ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 }
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วิทยุสือสาร จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวิทยุสือสาร 5 w (เครืองแดง)  จํานวน 6 เครือง
ซึงมีคุณลักษณะดังนี
    - เป็นเครืองใหม่ ตัวเครืองวิทยุสือสาร จะต้องมีหมายเลขเครือง
ปท./กทช.,NTC ID และรวมถึงเลขทีตอกลงบนวิทยุด้วย หรืออย่าง
ใดอย่างหนึงทีเป็นไปตามข้อกฎหมายทีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
    - มีกําลังส่งมาตรฐานไม่น้อยกว่า 5 วัตต์
    - ใช้ความถีย่าน 245 Mhz หรืออยู่ในย่านทีกฎหมายกําหนดให้
สําหรับวิทยุเครืองแดง CB ใช้งาน
    - ไม่ต้องใช้ใบอนุญาตใช้งานหรือหากต้องใช้ใบอนุญาตใช้งาน
สามารถนําไปจดทะเบียนขอใบอนุญาตได้
    - โครงสร้างตัวเครืองแข็งแรงทนทาน ตามมาตรฐานทางทหาร
MIL-STD-810 และ IP54 สามารถป้องกันฝุ่นและทนนําตาม
มาตรฐาน IP54
    - มีช่องสัญญาณใช้งานไม่น้อยกว่า 80 ช่อง
    - สามาระโปรแกรมชือช่องได้ไม่น้อยกว่า 5 ตัวอักษร
    - จอภาพเป็นชนิด LED แสดงผลเป็นตัวอักษร/ตัวเลขได้ไม่น้อย
กว่า 5 ตัวอักษร
    - มีระบบสแกนแบบ Program, Memory, Skip, Priority  และ
Tone scan หรือระบบทีไม่น้อยกว่า
    - สามารถรับ/ส่งในทีโล่ง มีระยะทางไม่น้อยกว่า 4 กิโลเมตร
    - มีฟังก์ชัน VOX (Voice Operated Transmit) ในตัว
    - สามารถตังเวลาปิดเครืองอัตโนมัติได้
    - แบตเตอรีเป็นชนิด Ni-MH หรือ Li-lon มีขนาดไม่น้อยกว่า
2,000 mAh สามารถสแตนด์บายใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า 14 
ชัวโมงต่อการชาร์จ 1 ครัง
    - มีระบบเตือนเมือแบตเตอรีตํา
    - มีระบบสัน (Vibration Function)
    - สามารถใช้งานวิทยุ FM ( 88 - 108 MHz ) ได้
    - สามารถโปรแกรมเครืองได้จาก เครืองคอมพิวเตอร์ (PC) 
และมีโปรแกรม (SoftWare) ในการโปรแกรมเครือง 1 ชุด 
มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี
    - ตัวเครือง 1 เครือง
    - แบตเตอรี 1 ก้อน
    - แท่นชาร์จ/Adapter 1 ชุด
    - คลิปหลัง 1 อัน
    - เสายาง 1 ต้น
    - หูฟัง/ไมค์ 1 (Small Talk) 1 ชุด
    - ซองหนัง 1 ซอง
    - คู่มือและรายละเอียดตัวเครืองและวิธีการใช้งาน 1 ชุด
    ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่มีความจําเป็นต้องใช้ ตังตามราคาทีสามารถจัดซือจัดหาได้
ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด  จึงขอ
จัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผน
งานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะ
ชุมชน (00241) { อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 1 }
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ขาแขวนโปรเจคเตอร์ จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือขาแขวนโปรเจคเตอร์ ขนาด 120
 เซนติเมตร จํานวน 1 ชุด ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็นต้องใช้ ตังตามราคาทีสามารถจัดซือ
จัดหาได้ตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด 
จึงขอจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
เคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน
(00241) { อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 เพิมเติมหรือเปลียนแปลง 
ครังที 1 }   
เครืองขยายเสียงกลางแจ้ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขยายเสียงกลางแจ้งกําลังขับ 2000 w 
(RMS) ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 220 โวลท์ จํานวน 1 เครือง ครุภัณฑ์
ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจําเป็น
ต้องใช้ ตังตามราคาทีสามารถจัดซือจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด
และจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าว
นอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240)
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน (00241) { อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 }
เครืองควบคุมลําโพง จํานวน 39,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองควบคุมลําโพงระบบดิจิตอล 
จํานวน 1 เครือง  ซึงมีคุณลักษณะดังนี
    - Dynamic Range : 107 dB
    - Sample Rate : 48 kHz
    - Input Channels : 2 Channels 
    - Output Channels : 4 Channels
    - USB port : plug-and-play PC access for System
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี
ความจําเป็นต้องใช้ ตังตามราคาทีสามารถจัดซือจัดหาได้ตาม
ราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด  จึงขอจัดหา
ครุภัณฑ์ดังกล่าวนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน 
(00241)  { อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 }
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เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 4,000 
ANSI Lumens จํานวน 1 เครือง ซึงมีคุณสมบัติดังนี 
    - เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพือฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
    - ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
    - ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที True
    - ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
งานทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน (00241) { อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-
2562 เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 }   

ตู้แร็คเครืองเสียง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้แร็คเครืองเสียง 12u (3 ฝา) จํานวน 1 ตู้  
ซึงมีคุณลักษณะดังนี
    - ชนิด/ขนาด 12U มีฝาปิด/เปิด 3 ฝา/ด้าน มีล้อ
    - ประตูหน้า-หลังถอดได้ พร้อมกุญแจ
    - ฉากชันวางเครือง 1 คู่ (ซ้าย-ขวา)
    - ด้านบนสามารถวางมิกเซอร์ (Mixer) ได้
    - มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 53 ซม. สูง 92 ซม. ลึก 50 ซม.
    - รางไฟ 6 จุด พร้อมเบรกเกอร์ 30 A
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี
ความจําเป็นต้องใช้ ตังตามราคาทีสามารถจัดซือจัดหาได้ตาม
ราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหา
ครุภัณฑ์ดังกล่าวนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
เคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะ
ชุมชน (00241) { อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 เพิมเติมหรือ
เปลียนแปลง ครังที 1 }

ตู้ลําโพงกลางแหลม จํานวน 64,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ลําโพงกลางแหลมชนิดกลางแจ้ง 
ขนาด 15 นิว  จํานวน 8 ตู้ ซึงมีคุณลักษณะดังนี ตู้ลําโพงไม้อัด
(ไม้จริง) ขอบตู้ติดเหล็กฉาก ตู้ลําโพงทังภายในและภายนอกให้
พ่นสีนํามัน ใช้สําหรับติดตังดอก ลําโพงเสียงกลาง ขนาด 15 นิว 
รับกําลังขับไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ จํานวน 2 ดอกและลําโพงเสียง
แหลมรับกําลังขับไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จํานวน 2 ดอก ไว้ภายใน
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี
ความจําเป็นต้องใช้ ตังตามราคาทีสามารถจัดซือจัดหาได้ตาม
ราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหา
ครุภัณฑ์ดังกล่าวนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน (00241)
{อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1}
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ตู้ลําโพงเบส จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ลําโพงเบสชนิดกลางแจ้ง ขนาด 18 นิว 
จํานวน 8 ตู้ ซึงมีคุณลักษณะดังนี ตู้ลําโพงไม้อัด(ไม้จริง) ขอบตู้
ติดเหล็กฉากพร้อมมือจับไม่น้อยกว่า 2 จุด ตู้ลําโพงทังภายใน
และภายนอกให้พ่นสีนํามัน ใช้สําหรับติดตังดอกลําโพงขนาด 
18 นิว รับกําลังขับไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์  ไว้ภายใน ครุภัณฑ์
ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจํา
เป็นต้องใช้ ตังตามราคาทีสามารถจัดซือจัดหาได้ตามราคาท้อง
ตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหาครุภัณฑ์
ดังกล่าวนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240)   งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน 
(00241) { อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง ครังที 1 }
ลําโพงห้องประชุม จํานวน 67,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือลําโพงห้องประชุม 150 w – 600 w จํานวน 2 ชุด
ซึงมีคุณลักษณะดังนี
       - มีความต้านทาน 8 โอห์ม ตู้ลําโพงประกอบด้วยดอกลําโพง 
4.5 นิว 5 ตัว ใช้ได้กับเครืองขยายขนาด 150 วัตต์ ถึง 600 วัตต์
       - ตอบสนองความถี 130 Hz – 15 kHz
       - ความไวของลําโพง 90 dB-SPL @ 1 Watt, 1 metter
       - ให้พลังงานขาออกสูงสุดเฉลีย 112 dB-SPL และวัดค่าใน
ช่วงทีสูงสุดได้ 121 dB-SPL 
       - มุมกระจายเสียง 120 องศาในแนวระนาบ 70 องศาในแนวตัง
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี
ความจําเป็นต้องใช้ ตังตามราคาทีสามารถจัดซือจัดหาได้ตามราคา
ท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด  จึงขอจัดหาครุภัณฑ์
ดังกล่าวนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน (00241) { อยู่ใน
แผนพัฒนาฯ 2560-2562 เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 }

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 95,000 บาท
เพือจ่ายค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 10 เครือง ซึงมี
คุณลักษณะดังนี
    - เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
    - เครืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ขนาดไม่ตํากว่า 2 แรงม้า(1.5 KW)
    - ความเร็วเดินเครือง(สูงสุด) 7,500 รอบต่อนาที
    - ความจุถังนํามันเชือเพลิง 0.95 ลิตร
    - ปริมาณกระบอกสูบไม่ตํากว่า 40 ซีซี
    - พร้อมใบมีดมัลติ 330 - 2
    - สายสะพายชนิดมาตรฐาน 2 เส้น
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี
ความจําเป็นต้องใช้ ตังตามราคาทีสามารถจัดซือจัดหาได้ตาม
ราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด  จึงขอจัดหา
ครุภัณฑ์ดังกล่าวนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240)   งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน (00241)
{อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1}
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ครุภัณฑ์โรงงาน
เครืองเป่าลมร้อน จํานวน 3,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเป่าลมร้อน 1800 w จํานวน 1 เครือง 
ซึงมีคุณลักษณะดังนี
   - ให้กําลังไฟไม่น้อยกว่า 1,800 วัตต์
   - สามารถทําอุณหภูมิความร้อนได้ตังแต่ 50 ถึง 600 องศเซลเซียส
   - ให้ความเร็วลมได้ 250/300/500 L/m
   - มีฉนวนป้องกัน 2 ชัน
   - ระบบป้องกันโอเวอร์โหลด หรือป้องกันความร้อนสูงเกิน
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จําเป็นต้องใช้ ตังตามราคาทีสามารถจัดซือจัดหาได้ตามราคาท้อง
ตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหาครุภัณฑ์
ดังกล่าวนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน (00241) { อยู่ใน
แผนพัฒนาฯ 2560-2562 เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 }

เลือยโซ่ยนต์ จํานวน 86,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์ บาร์ 20 นิว จํานวน 2 เครือง ซึงมี
คุณลักษณะดังนี
    - เครืองยนต์เบนซิน 2 จังหวะ หรือทีเหมาะสม
    - ประสิทธิภาพเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 3,400 วัตต์ หรือ 4.6 แรงม้า
    - ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 59 ซีซี
    - นําหนัก 5.6 กิโลกรัม (เฉพาะตัวเครือง) หรือทีเหมาะสม
    - ความจุถังเชือเพลิงไม่น้อยกว่า 600 ซีซี
    - ความจุนํามันหล่อลืนโซ่ไม่น้อยกว่า 325 ซีซี
    - แผ่นบังคับโซ่ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร หรือทีเหมาะสม
    - ขนาดโซ่ RSC3 38/8” หรือทีเหมาะสม
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี
ความจําเป็นต้องใช้ ตังตามราคาทีสามารถจัดซือจัดหาได้ตามราคา
ท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด จึงขอจัดหาครุภัณฑ์
ดังกล่าวนอกราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน 
(00240) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะชุมชน (00241) { อยู่ใน
แผนพัฒนาฯ 2560-2562 เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 }

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุง รักษา โครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึงไม่รวมถึงค่าบํารุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมแซม ฯลฯ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) { อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 98} [รหัส
บัญชี 411800]
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,000,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานไฟฟ้าสาธารณะ งานไฟฟ้า
ประปา  เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลัก สวิทซ์ คัตเอ้าท์ หลอด
ไฟฟ้า บัลลาสต์ เบรก
เกอร์ แมกเนติค โอเวอร์โหลด โฟโต้สวิทช์อัตโนมัติ แบ็ตเตอรี 
เทปพันสายไฟฟ้า ระบบตู้ควบคุม ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะชุมชน(00240
) งานไฟฟ้าถนน (00242) { อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 104}
[รหัสบัญชี 330200]

งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 500,000 บาท

(1)อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ตังไว้  500,000 บาท
        เพืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ในการขยาย
เขตไฟฟ้าเพือทีอยู่อาศัย และขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)
แผนงานเคหะชุมชน (00240) งานการไฟฟ้าถนน (00242) 
{อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 120} [รหัสบัญชี 610200]

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,500,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,500,000 บาท

1) ค่ากําจัดขยะมูลฝอย   ตังไว้  500,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมให้กับเทศบาลนครอุดรธานีในการ
ทิงขยะมูลฝอยฯลฯ จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะชุมชน 
(00240)  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (00244) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ2560-2562 หน้า 81}[หน่วยงานทีรับผิดชอบ:กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 320100]

2) ค่าจ้างเหมาบริการ     ตังไว้  1,000,000  บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ให้กับผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึง หรือจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ดําเนินการอย่างใด
อย่างหนึง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิงปฏิกูล (00244)  {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า
 97} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] 
[รหัสบัญชี 320100]
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการค่ายเยาวชนแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายเยาวชนในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมารถ ค่าที
พัก ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้อง ฯลฯ (รายละเอียดโครงการตาม ทต. กําหนด) ตังจ่ายจาก 
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)  {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-
2562หน้า 67} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 
320300]
โครงการออกตรวจติดตามประเมินกลุ่มอาชีพ จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการออกตรวจติดตามประเมินกลุ่มอาชีพ เช่น
ค่าอาหารและเครืองดืมของคณะกรรมการออกตรวจติดตามประเมิน
กลุ่มอาชีพ ฯลฯ (รายละเอียดโครงการตาม ทต. กําหนด) ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (00252) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า
54}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

งบเงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 125,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 125,000 บาท

(1)  อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองอุดรธานี (ยาเสพติด)  
ตังไว้   100,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองอุดรธานี
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (รายละเอียดตาม
โครงการอําเภอเมืองอุดรธานี) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
(00252) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 119} [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 610200]

(2)  อุดหนุนจังหวัดอุดรธานี (ยาเสพติด)      ตังไว้  25,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจังหวัดอุดรธานีตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด (รายละเอียดตามโครงการจังหวัด
อุดรธานี) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) {อยู่ใน
แผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 119} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 
สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 610200]
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาเยาวชนในเขตเทศบาล
เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญ
รางวัล ค่าสถานที ค่าจัดทําป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ   
จัดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการ 
ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)  {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-
2562หน้า 60} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี
320300]
โครงการค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการค่ายเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิน
ในด้านการกีฬา ยาเสพติด การอนุรักษ์สิงแวดล้อมและประเพณี
ท้องถิน   เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวิทยากร  ค่าสถานที  
ค่าพาหนะ  ค่าจัดทําป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน 
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนา
การ(00262) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 60} [หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุและอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน จํานวน 16 หมู่
บ้าน, โรงเรียนและหน่วยงานอืนๆ ในเขตเทศบาลตําบลบ้านตาด ที
ขอ (ยืม) และขอรับการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ทางการกีฬา ฯลฯ ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็น
ต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 60} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 331300]

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสีที
ปฎิบัติสืบต่อกันมาของชาวอีสานเรียกว่าจาฮีตหรือฮีตสิบสอง  เช่น 
ประเพณีบุญพระเวส ประเพณีบุญบังไฟ ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณี
ออกพรรษา บุญกฐิน หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้องกับโครงการ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน  (00263) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 59}
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]
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โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรัฐพิธี หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน  (00263) {อยู่ใน
แผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 59} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาอาคาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิดโครงการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ     ทีจําเป็นของโครงการ ฯลฯ (รายละเอียดโครงการตาม ทต.
บ้านตาด กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม  (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน(00263) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ
2560-2562 เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1} [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]
โครงการสืบสานงานประเพณีศรีอุดร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีศรีอุดร  งานประจําปี
ของจังหวัดอุดรธานี หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200
) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน  (00263) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 
59} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

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

(1) อุดหนุนหน่วยงานอืนๆ ทีขอรับการสนับสนุนในกิจกรรมด้าน
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน   ตังไว้   20,000 บาท แยกเป็น
        1.1 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน   
ตังไว้   20,000  บาท
                เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านและ
สถานศึกษาภายในพืนที ฯลฯ เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเกียวกับ
การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคม   การส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม  การส่ง
เสริมพลเมืองดี การส่งเสริมความรักสามัคคี  ความสมานฉันท์ และ
อืนๆ (รายละเอียดโครงการตามทีคณะกรรมการหมู่บ้านและสถาน
ศึกษาภายในพืนที ฯลฯ กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) 
งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-
2562หน้า 113} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 
610200]
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 1,884,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,884,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,884,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างทางเท้าและระบบระบายนําทิงภายในสํานักงานเทศบาล
ตําบลบ้านตาด

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อก่อสร้างทางเท้าและระบบระบายนําทิงภายในสํานัก
งานเทศบาลตําบลบ้านตาด ก่อสร้างทางเท้า พืนทีประมาณ 80.00 
ตารางเมตร และวางท่อระบายนําขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักนํา 
พิกัด 48Q 266393.75E, 1911572.77N (รายละเอียดตามแบบรูป
และรายการประมาณราคาทีเทศบาลกําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ(00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ
2560-2562 หน้า 73} [รหัสบัญชี 420900]
โครงการก่อสร้างประตู รัว และป้ายสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านตาด จํานวน 671,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อก่อสร้างประตู รัว และป้ายสํานักงานเทศบาลตําบล
บ้านตาด ก่อสร้างประตูรัว จํานวน 2 บาน ป้ายสํานักงานจํานวน 1
 ป้าย และรัว ความยาวไม่น้อยกว่า 81.40
 เมตร พิกัด 48Q 266393.75E,
1911572.77N (รายละเอียดตามแบบรูปและรายการประมาณราคาที
เทศบาลกําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ 
(00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน (00312) { อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 
เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1} [รหัสบัญชี 420900]
โครงการก่อสร้างเสาธงสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านตาด จํานวน 163,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาธงสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านตาด ความ
สูงไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร พิกัด 48Q 266393.75E, 1911572.77N 
(รายละเอียดตามแบบรูปและรายการประมาณราคาทีเทศบาลกําหนด)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
(00312) { อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 เพิมเติมหรือเปลียนแปลง 
ครังที 1} [รหัสบัญชี 420900]

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมทีดินและสิงก่อสร้าง
ของเทศบาลตําบลบ้านตาด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) { อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562
หน้า 98} [รหัสบัญชี 421000]
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมสนับสนุนโครงการรวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว
โดยการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะเพือแก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุดที
มท 0891.4/306 ลงวันที 3 กุมภาพันธ์ 2555 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถินด่วนทีสุดทีมท 0891.4/682 ลงวันที 23 มีนาคม
2555 ฯลฯ (รายละเอียดโครงการตาม ทต. กําหนด) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร 
(00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560
-2562หน้า 82} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] 
[รหัสบัญชี 320300]
โครงการรวมใจภักดิ ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรวมใจภักดิ ปลูกมเหสักข์ - สักสยาม
มินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนืองในวโรกาสทีพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 86 พรรษา ฯลฯ (ราย
ละเอียดโครงการตาม ทต. กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งาน
ส่งเสริมการเกษตร (00321) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า
83}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและ
สัตว์นํา นําเชือพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช 
เช่น ใบมีดเชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ 
สปริงเกอร์(Spinkler) จอบหมุน จานพรวน เครืองดักแมลง อวน 
กระชัง  ฯลฯ ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ
(00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร 
(00321) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562หน้า 105} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 331000]

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 900,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ  ตังไว้ 50,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ให้กับผู้รับจ้างทําการ
อย่างใดอย่างหนึง เช่น ค่าล้างทําความสะอาดถังกรองนําประปา 
ล้างถังนําใส ค่าติดตังระบบไฟฟ้าเครืองสูบนําระบบประปา ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การพาณิชย์(00330) งานกิจการประปา(00332){อยู่ในแผนพัฒนาฯ 
2560-2562 หน้า  97} [รหัสบัญชี 320100]
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง รักษา หรือซ่อมแซม เครืองสูบนํา ถังกรองนํา
ถังพักนํา ถังนําใส หอถังสูง อาคารประกอบโรงผลิตนําประปา ฯลฯ
ของระบบประปาทีอยู่ในความรับผิดขอบของเทศบาลตําบลบ้านตาด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300)  แผนงาน
การพาณิชย์(00330) งานกิจการประปา(00332) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ
2560-2562 หน้า 98} [รหัสบัญชี 320400]

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 350,000 บาท

(1) วัสดุประปา             ตังไว้  350,000 บาท
        เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ฯลฯ ของระบบประปาที
อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบ้านตาด  เช่น ซือคลอรีน
สารส้ม  ท่อประปา  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  (00300)  แผนงานการพาณิชย์ (00330)  งานกิจการ
ประปา(00332)   {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 108 } 
[รหัสบัญชี 331700]

ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของระบบประปาหมู่บ้าน ทีอยู่ในความรับผิด
ชอบของเทศบาลตําบลบ้านตาด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
ด้านเศรษฐกิจ  (00300)  แผนงานการพาณิชย์ (00330)  งานกิจ
การประปา (00332)   {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 96}

งบเงินอุดหนุน รวม 1,200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 200,000 บาท

(1) อุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน  ตังไว้  200,000  บาท
        เพืออุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ
.ศ. 2548 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) {อยู่ใน
แผนพัฒนาฯ 2560-2562 เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 } [รหัส
บัญชี 610300]

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 1,000,000 บาท
(1)  อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค เขต 7 อุดรธานี ตังไว้ 1,000,000
 บาท
        เพืออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค เขต 7 อุดรธานี ในการขอขยาย
เขตการใช้นําประปา เพือใช้ในการอุปโภคบริโภคของราษฎรในเขตพืนที
รับผิดชอบ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300) แผน
งานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332) {อยู่ในแผน
พัฒนาฯ 2560-2562 เพิมเติมหรือเปลียนแปลง ครังที 1 } [รหัส
บัญชี 610200]
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,225,004 บาท
งบกลาง รวม 18,225,004 บาท
งบกลาง รวม 18,225,004 บาท
ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 236,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดําเนินงานด้านอืน (00400)
แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ
2560-2562 หน้า 103}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 110200]

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 306,846 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง 
ในอัตราร้อยละ 5 และหัก ค่าตอบแทนพนักงานจ้างร้อยละ 5 
ตังตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ด่วนทีสุด 
ที มท. 0809.5/ว 9ลงวันที 22 ม.ค. 57 และตามความใน พ.ร.บ.
ประกันสังคม 2533 ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 274,962 บาท 
ตังจ่ายเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 31,884 บาท  ปรากฏในด้านการ
ดําเนินงานด้านอืน (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 101} [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 110300]

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,650,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก้ผู้สูงอายุ
ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.
2552 จํานวน  1,516 คนๆ ละ 12 เดือน โดยแบ่งจ่ายตามช่วงอายุ
60-69 ปี จํานวน 1,040 คนๆ ละ 600 บาทต่อเดือน จํานวน 12 
เดือน อายุ 70-79 ปี จํานวน  365 คนๆ ละ 700 บาทต่อเดือน จํานวน
12 เดือน อายุ 80-89 ปี  จํานวน 98 คนๆ ละ 800 บาทต่อเดือน 
จํานวน 12 เดือน อายุ 90 ปีขึนไป  จํานวน 13 คนๆละ 1,000 บาท
ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
ด้านการดําเนินงานด้านอืน (00400) แผนงานงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง (00411) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 80} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 110700]

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,438,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 จํานวน 254 คนๆ ละ 800 บาทต่อเดือน 
จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านการ
ดําเนินงานด้านอืน(00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง
(00411) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 80} [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 110800]
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 จํานวน 24 คนๆ ละ 
500 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 144,000 บาท ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป และจํานวน 4 คนๆ ละ  500 บาท จํานวน 12 
เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
การดําเนินงานด้านอืน (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งาน
งบกลาง (00411) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า  80} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 110900]

สํารองจ่าย จํานวน 2,023,974 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเกิดขึน
เพือช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย เช่น อุทกภัย วาตะภัย 
อัคคีภัย  ความเดือดร้อนต่างๆ ของราษฎร หรือมีรายจ่ายทีนอกเหนือ
ไปจากงบประมาณทีได้รับอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 
และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยด่วนมากที มท 0313.4/ว667 
ลงวันที 12 มีนาคม 2545 เรือง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านการดําเนินงานด้านอืน (00400) แผนงานงบกลาง
(00410) งานงบกลาง (00411) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562
หน้า 80} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 111000]
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 391,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ตังไว้ 210,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถินหรือพืนทีในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในอัตราไม่
น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนประชากรทังหมดในพืนทีทีได้รับ
เงินสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพตามประกาศ
สํานักงานหลักประกันสุภาพแห่งชาติ เรือง การบริหารงบกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2553 ลงวันที 21 
กันยายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วน
ทีสุดที มท 0891.3/ว2199 ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2552 เรือง
การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืน
ทีตังจ่ายจากเงินรายได้ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดําเนิน
งานด้านอืน (00400) แผนงานงบกลาง  (00410) งานงบ
กลาง (00411) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 77} [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 
111100]

(2) ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  
ตังไว้  100,000 บาท
           เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเพือสนับ
สนุนการดําเนินงานพัฒนากองทุน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที 20 
สิงหาคม 2553 เรือง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ทีตังจ่ายจาก
เงินรายได้ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดําเนินงาน
ด้านอืน(00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)
{อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 101} [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 111100]

(3) ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ  
ตังไว้   81,700   บาท
           เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทยเป็นรายปี ในอัตราร้อยละเศษหนึงส่วนหกของราย
รับจริงในปีทีล่วงมาแล้วโดยไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม
และเงินอุดหนุนทุกประเภท ตังตามหนังสือสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ที ส.ท.ท.562/2555  ลงวันที
28  มิถุนายน  2555 เรืองการตังงบประมาณรายจ่ายเกียวกับค่า
บํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านการดําเนินงานด้านอืน(00400) แผนงานงบ
กลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 
2560-2562 หน้า 101} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] 
[รหัสบัญชี 111100]

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่กรรม
ตาม พรก. จ่ายเงินเดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการ
ดําเนินงานด้านอืน(00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง
(00411) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 หน้า 102} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 111200]
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 980,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
(กบท.) ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.5/ว30 ลงวันที 24 กันยายน 2550 โดยให้
คํานวณจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจําปีโดย
ไม่รวมเงินอุดหนุนจํานวนร้อยละ 2 ของรายรับ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในด้านการดําเนินงานด้านอืน (00400) แผนงานงบกลาง 
(00410)  งานงบกลาง (00411)  {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 
หน้า 101} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 120100]

เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน จํานวน 8,784 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบํานาญของข้าราชการถ่ายโอน นายสุวพงษ์ วัฒนาวดี
ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีธุรการ 6 ในอัตราเดือนละ  732  บาท  จํานวน 12
เดือน รวมตังจ่ายเป็นเงินทังสิน  8,784  บาทตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในด้านการดําเนินงานด้านอืน  (00400)  แผนงานงบกลาง 
(00410)  งานงบกลาง  (00411) {อยู่ในแผนพัฒนาฯ 2560-2562 
หน้า 101} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 120400]
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