
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตําบลบ้านตาด
อําเภอ เมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 75,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 14,780,523 บาท
งบบุคลากร รวม 10,088,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีตําบลบ้านตาด  เดือนละ  
28,800 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน12เดือน เป็นเงิน 345,600
บาทตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11} [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ :สํานักปลัด]  [รหัสบัญชี 210100]

(2) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านตาด  จํานวน 2
คนๆ ละ 15,840 บาท  ต่อเดือนโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
เป็นเงิน   380,160  บาทตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป
(00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11}
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 210100]

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบล
บ้านตาด  เดือนละ  6,000 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
  เป็นเงิน  72,000  บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป
(00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11}
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 210200]

(2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีตําบล
บ้านตาด จํานวน 2 คนๆ ละ 4,500  บาท ต่อเดือนโดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน  108,000  บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป 
(00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด]
[รหัสบัญชี 210200]
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
(1) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตําบลบ้านตาด
เดือนละ  6,000  บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน12 เดือน เป็นเงิน 
72,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทัวไป(00100)
แผนงานบริหารงานทัวไป(00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11} [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ :สํานักปลัด][รหัสบัญชี 210300]

(2) เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านตาด
จํานวน 2 คนๆ ละ 4,500  บาท ต่อเดือนโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน
12 เดือน เป็นเงิน108,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161
ข้อ 11} หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 210300]

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

(1) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบ้านตาด  
เดือนละ 10,080  บาท  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  
เป็นเงิน  120,960  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป
(00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11}
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 210400]

(2) เพือจ่ายเป็นเงินเดือนทีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบ้านตาด  
เดือนละ 7,200บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน เป็นเงิน
86,400 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทัวไป 
(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป 
(00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 
ข้อ 11} [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 
บาทตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ ในด้านบริหารทัวไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111){อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11} [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 210600]
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,240,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,270,260 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน12เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานัก
ปลัด] [รหัสบัญชี 220100]

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 175,200 บาท
(1) เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ตังไว้  24,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
เทศบาล โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110)งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11}[หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักปลัด]
[รหัสบัญชี 220200]

(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล  ตังไว้  84,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ผู้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารท้องถินระดับกลาง  ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบทีกําหนด อัตราเดือนละ 7,000 บาท โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 
161 ข้อ 11} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 
220200]

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองปลัดเทศบาล ตังไว้  67,200 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนรองปลัดเทศบาล ผู้ดํารง
ตําแหน่ง ประเภทบริหารท้องถินระดับกลาง  ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบทีกําหนด อัตราเดือนละ 5,600 บาท โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า
 161 ข้อ 11} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 
220200]
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 271,200 บาท
(1) ปลัดเทศบาล   ตังไว้    84,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาลของผู้ดํารง
ตําแหน่ง  ประเภทบริหารท้องถินระดับกลาง  ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบทีกําหนดอัตราเดือนละ 7,000 บาท    โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 
161 ข้อ 11} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 
220300]

(2) รองปลัดเทศบาล             ตังไว้  109,200  บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรองปลัดเทศบาล  ทีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบทีกําหนดอัตราเดือนละ 3,500 บาท  2 คน โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111){อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564
หน้า 161 ข้อ 11} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :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
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11} [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 220300]

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,330,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเพิมค่าจ้างประจําปี  
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 
หน้า 161 ข้อ 11} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 
220600]

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 193,440 บาท
(1) เงินเพิมการครองชีพชัวคราว              ตังไว้  193,440 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ตังตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.3
/ว.1259  ลงวันที  14  พฤษภาคม  2555  เรือง  ประกาศ  ก.จ.,ก.ท.  
และ ก.อบต.  เรือง  หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถินลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้
รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161
ข้อ 11} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 220700]
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งบดําเนินงาน รวม 3,946,823 บาท
ค่าตอบแทน รวม 545,023 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 175,023 บาท

(1)  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง     ตังไว้  100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง ประธาน 
กกต.ท้องถิน กกต.ท้องถิน ผอ.กกต.ท้องถิน นายอําเภอ/ผอ.เขต 
นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนท้องถิน  อนุกรรมการ/บุคคลทีได้
รับการแต่งตัง ผอ.ประจําหน่วยเลือกตัง  เจ้าหน้าทีนับคะแนน 
เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัยประจําทีเลือกตัง ค่าอาหารทําการ
นอกเวลา สําหรับพนักงานและเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานเกียวกับการเลือก
ตัง ทังในกรณีเลือกตังสมาชิกสภาท้องถิน/ผู้บริหารท้องถินใหม่ และ
กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง  ฯลฯ  ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วน ที มท 0890.4/ว1932  ลงวันที  16  มิถุนายน  2552  เรือง  
การจัดเตรียมค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือ
ผู้บริหารท้องถินทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินรับผิดชอบ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 164 ข้อ 20} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ:
สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 310100]

(2) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)  
ตังไว้  75,023  บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เป็น
กรณีพิเศษ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป
(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป
(00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 165 
ข้อ 25} หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 310100]

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการดําเนินการต่างๆ ของเทศบาล
ตําบลบ้านตาด เช่น ค่าเบียประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรม
การวิสามัญ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป
(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป 
(00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 162 ข้อ12}
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 310200]

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
ความจําเป็นเร่งด่วนของเทศบาลตําบลบ้านตาด เบิกจ่ายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที 15 พฤษภาคม
2550 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111){อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 166 ข้อ 27} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 310100]
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซือบ้านของพนักงานเทศบาลตําบลบ้านตาด 
และผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2550  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111){อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 
หน้า 162 ข้อ 13} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 
310400]

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตําบล
บ้านตาด และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ
กําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111){อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 162 ข้อ 13} [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 310500]

ค่าใช้สอย รวม 1,841,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 364,000 บาท

(1) ค่าเย็บหนังสือ,เข้าปกหนังสือ,ถ่ายเอกสารพิมพ์เขียวและแบบพิมพ์
ต่างๆ    ตังไว้  10,000  บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ,เข้าปกหนังสือ,ถ่ายเอกสารพิมพ์
เขียวและแบบพิมพ์ต่างๆ  เช่น เข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณราย
จ่ายประจําปี แผนพัฒนาตําบล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป(00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564
หน้า 159 ข้อ 3} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 
320100]
 
(2) ค่าซักฟอกผ้า                 ตังไว้   1,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าซักฟอกผ้าของเทศบาลตําบลบ้านตาด   เช่น
ซักผ้าม่าน ผ้าปูทีนอนในการรับเสด็จ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริหารทัวไป(00100)แผนงานบริหารงานทัวไป
(00110)งานบริหารทัวไป(00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
2561-2564  หน้า 159 ข้อ 4} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] 
[รหัสบัญชี 320100]

(3) ค่าใช้จ่ายในการตักสิงปฏิกูล      ตังไว้  5,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าตักสิงปฏิกูล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111){อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 
หน้า 160 ข้อ 5} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 
320100]

(4) ค่ารับวารสาร/หนังสือพิมพ์/หนังสือระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติ
ราชการ      ตังไว้   10,000  บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารหรือซือวารสารต่าง ๆ สําหรับบริการ
ประชาชนทีมาใช้บริการทีเทศบาลตําบลบ้านตาด  เช่น หนังสือพิมพ์
วารสารท้องถิน  และหนังสือระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติราชการ 
ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111){อยู่
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 160 ข้อ 8} [หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320100]
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(5) ค่าจ้างเหมาบริการ                   ตังไว้  50,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้กับผู้รับจ้างทําการอย่าง
หนึงอย่างใดซึงมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมเสริมสร้าง
ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง ฯลฯ  ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0313.4/ว.1452  ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541 เรืองการ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 163 ข้อ 16} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320100]

(6) ค่าติดตังโทรศัพท์ภายในสํานักงาน      ตังไว้  10,000  บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตังโทรศัพท์ของเทศบาล
ตําบลบ้านตาด อินเทอร์เน็ตพร้อมเดินสายแลนด์ ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 9}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
:สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320100]

(7) ค่าใช้จ่ายเกียวกับการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร  
ตังไว้  130,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร  ฯลฯ จํานวน  12  เดือน 
ฯลฯ ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 166 ข้อ 28} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320100]

(8) ค่าธรรมเนียมศาล                  ตังไว้  10,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาลในการพิจารณาคดีต่างๆ ของศาล 
ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 165 ข้อ 26} [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320100]

(9) ค่าเบียประกันภัย                              ตังไว้  138,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกันภัยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของ
เทศบาลตําบลบ้านตาด ตามหนังสือทีมท มท0808.2/ว.2633 
ลงวันที 14 สิงหาคม 2552 เรืองซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริหารทัวไป(00100) แผนงานบริหารทัวไป(00110) 
งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564
หน้า 163 ข้อ 17} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 
320100]
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.
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 110,000 บาท

(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตังไว้ 20,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
ของหน่วยราชการต่าง ๆ ทีมานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยียมชม 
ทัศนศึกษาดูงานและบุคคลผู้มาติดต่อราชการ เช่นค่าอาหาร 
ค่าเครืองดืมทีไม่มีแอลกอฮอล์ ซึงมีค่าอาหารว่าง หรือขนมประกอบ
ค่าของขวัญหรือของทีระลึก  ค่าพิมพ์เอกสาร ฯลฯ  ตังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว.2381  ลงวันที  28 กรกฎาคม
2548  เรือง   การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือ
ค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  โดยให้ตังงบปราณ
ไว้ไม่เกิน 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาแล้วโดย
ไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน   ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏใน
ด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111){อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  
หน้า 166 ข้อ 29}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 
320200]

(2) ค่าเลียงรับรองประชุมสภาท้องถิน    ตังไว้  30,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินและผู้ที
เกียวข้องในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ 
หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือ
องค์กรส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ฯลฯ ตังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว.2381 ลงวันที  28 กรกฎาคม 
2548  เรือง   การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือ
ค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  โดยให้ตังงบปราณ
ไว้ไม่เกิน 1%  ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาแล้วโดย
ไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
ด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานบริหารทัวไป (00111)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-
2564  หน้า 166 ข้อ 30} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320200]

(3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ      ตังไว้  60,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าเตรียมการรับเสด็จ  เช่น ค่าจัดสถานที ค่าซือ
ธงชาติ และค่าใช้จ่ายอืนๆ เกียวกับการรับเสด็จ ฯลฯ  ตังจ่ายจาก 
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 164 ข้อ 22} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ
 :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320200]

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
ผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานเทศบาล  และพนักงาน
จ้าง ทีมีคําสังให้ไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียงการเดินทาง ค่าทีพัก และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 163 
ข้อ 8}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเป็นค่าใช้จ่ายในการลง
ทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านตาด  
ทีมีคําสังให้ไปราชการ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 154 
ข้อ 7} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังกรณีเลือกตังครบวาระกรณีเลือก
ตังแทนตําแหน่งทีว่าง กรณีเลือกตังใหม่   เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจัด
ตังศูนย์ประสานงานการเลือกตัง ค่าจัดทําป้ายประกาศผลคะแนน 
ค่าเบียเลียง ทีพัก และพาหนะของ กกต.ท้องถิน / ผอ.กกต.ท้องถิน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมอบรมบุคลากร/เจ้าหน้าทีปฏิบัติงาน
เลือกตัง ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตัง ค่าเครืองเขียน แบบพิมพ์ และ
วัสดุทีใช้ในการเลือกตัง ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตัง / บัตรเลือกตังตัวอย่าง
ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชือผู้มีสิทธิเลือกตัง/ผู้เสียสิทธิเลือกตัง  ค่าจัดพิมพ์
คู่มือการรับสมัคร/กกต.ท้องถิน และ กปน. ค่าจัดพิมพ์หนังสือประกาศ
ระเบียบ ข้อกําหนดคณะกรรมการการเลือกตัง ว่าด้วยการเลือกตัง
สมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิน ค่าจัดซือหรือค่าซ่อมแซม
หีบบัตรเลือกตังและคูหาลงคะแนน   ค่านํามันเชือเพลิง รายการค่าใช้
จ่ายอืนๆทีอาจจะเกิดขึน ฯลฯ ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที มท 0890.4/ว1932  ลงวันที  16  มิถุนายน  2552 เรือง การจัด
เตรียมค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหาร
ท้องถินทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินรับผิดชอบ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป 
(00110)  งานบริหารทัวไป (00111)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
2561-2564  หน้า 165 ข้อ 23}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] 
[รหัสบัญชี 320300]
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ค่าใช้จ่ายในการส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณี
รถขององค์กรปกครองส่วนท้องถินก่อให้เกิดความเสียหาย  ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงาน 
บริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 165 ข้อ 24} [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบ้านตาด
เช่น การสอบคัดเลือก    การคัดเลือก  การสอบแข่งขันต่าง ๆ รวมทัง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการสอบ และอืน ๆ ทีเกียวกับการ
สรรหาบุคคล ฯลฯ    ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป
(00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 9}
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการกลุ่มสตรีร้อยดวงใจรักษ์ป่าทัวไทยเพือเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าพันธุ์กล้าไม้ ค่าอาหารและเครืองดืม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้องกับโครงการและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นของ
โครงการฯ(รายละเอียดโครงการตามเทศบาลกําหนด)ตังจ่ายจาก เงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารทัวไป(00111){อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561
-2564  หน้า 149 ข้อ 6} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี
320300]

โครงการติดตังระบบสํานักทะเบียนท้องถิน เทศบาลตําบลบ้านตาด จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดตังสํานักงานทะเบียนท้องถิน
เทศบาลตําบลบ้านตาด ในการติดตังระบบ การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
และครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจาก เงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป
(00111) {อยู่ในการเพิมเติมหรือเปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
2561-2564  ฉบับที 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  โครงการเพือการจัดทํา
ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 176 
ข้อ 25} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]
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โครงการฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้ความ
เข้าใจในระบอบประชาธิปไตย  เช่นค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าจัดทํา
ป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนๆ  เกียวกับโครงการฯลฯ ตังจ่ายจาก เงิน
รายได้    ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  ฉบับที 1} [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับโครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ ของผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา
ท้องถิน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา เพือนําองค์
ความรู้ใหม่จากสถานทีอืนมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากระดาษและเครืองเขียน แบบพิมพ์ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าของขวัญหรือของทีระลึก
ค่าจ้างเหมา บริการต่างๆ ฯลฯ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.
2549  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) 
{อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 154 ข้อ 8} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการวันสตรีสากล จํานวน 30,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสตรีสากล เช่น ค่าป้าย
โครงการค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564
หน้า 156 ข้อ 3} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] 
[รหัสบัญชี 320300] 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จํานวน 50,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ฯลฯ
(รายละเอียดตามโครงการ  ทต.บ้านตาด)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป 
(00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
2561-2564  หน้า 117 ข้อ 2} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] 
[รหัสบัญชี 320300]

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 347,800 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง  รักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป(00110) งานบริหารทัว
ไป(00111){อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 164
 ข้อ 19} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320400]
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ค่าวัสดุ รวม 950,000 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 
แบบพิมพ์ต่างๆ  ผ้า   แปรงลบกระดาน ตรายาง ซองจดหมาย  ธงชาติ  
สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ  
ตะแกรงวางเอกสาร นําดืม นําแข็ง เครืองตัดโฟม  เครืองตัดกระดาษ  
เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ  ภาพเขียน   พระบรมฉายาลักษณ์   
กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน  มู่ลี 
ม่านปรับแสง  (ต่อแผ่น)  พรม  (ต่อผืน)  นาฬิกาตังหรือแขวน 
เครืองคํานวณเลข  พระพุทธรูป พระบรมรูป ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้    ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี 2561-2564  หน้า 171 ข้อ 6} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด]
[รหัสบัญชี 330100]

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้าเทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตท์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า 
เบรกเกอร์ จานรับสัญญาณดาวเทียม หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-Up, 
Step-Down) ลําโพง ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ 
หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดความต้านทานไฟฟ้า เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า 
มาตรสําหรับ ตรวจวงจรไฟฟ้า เครืองประจุไฟ เครืองตัดกระแสไฟฟ้า
อัตโนมัติ เครืองสัญญาณเตือนภัย เครืองจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  (00100)  
แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)  งานบริหารทัวไป  (00111)  
{อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 171 ข้อ 7} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 330200]

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  นํายาล้างจานไม้กวาด  แก้วนําจานรอง 
กระจกเงา นําจืดทีซือจากเอกชน ถาด ทีนอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า 
เตารีดกระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน 
ไมโครเวฟ ฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริหารทัวไป 
(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป 
(00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 171 ข้อ 8}
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 330300]
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ,ยางนอก,
ยางใน,สายไมค์,เพลา,ตลับลูกปืน,นํามันเบรก,หัวเทียน,ไขควง,นอต
และสกรู,กระจกมองข้างรถยนต์,หม้อนํารถยนต์,กันชนรถยนต์, เบาะ
รถยนต์,ฟิล์มกรองแสง,เข็มขัดนิรภัย แม่แรง,กุญแจปากตาย,กุญแจ
เลือน,คีมล็อค,ล็อคเกียร์,ล็อคคลัตช์,กระจกโค้งมน,ล็อคพวงมาลัย,
สัญญาณไฟกระพริบ,สัญญาณไฟฉุกเฉิน,กรวยจราจร ฯลฯตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี 2561-2564 หน้า 172 ข้อ11}[หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด]
[รหัสบัญชี 330700]

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 500,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ นํามันดีเซลนํามันก๊าดนํามันเบนซิน
ถ่านแก๊สหุง ต้มนํามันจารบี นํามันเครือง  ฯลฯตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110
) งานบริหารทัวไป (00111)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 
หน้า172 ข้อ 10} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 330800]

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 70,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป แผ่นซีดี)  ป้ายไวนิล ภาพถ่าย
ดาวเทียม ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ตังจ่ายจาก 
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป(00100) แผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี 2561-2564 หน้า173 ข้อ 14}[หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด]
[รหัสบัญชี 331100]

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุแต่งกาย เช่น  เครืองแบบ เสือ กางเกง ผ้า 
เครืองหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก  ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561-2564  หน้า 173 ข้อ 15} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :
สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 331200]
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
diskette,floppy disk,removable disk,compact disc,digital
video disc,flash drive) เทปบันทึกข้อมูล(Reel Magnetic Tape,
CassetteTape,Cartridge Tape)  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์
แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป 
( Memory Chip)  เช่น RAMคัตชีทฟีดเดอร์ ( Cut Sheet Feeder)
เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) 
เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น
Ethernet Card, LanCart, Antivirus Card, Sound CardX 
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) 
แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพดิคอล 
(Optical )  เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000.-บาท 
ฯลฯ ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) 
{อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 174 ข้อ 17} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 331400]

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ  ทีไม่เข้าลักษณะและประเภท
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป  (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) งาน
บริหารทัวไป  (00111)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564
หน้า 176 ข้อ 23} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 
331700]

ค่าสาธารณูปโภค รวม 610,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า  สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านตาด 
สถานีตํารวจชุมชนตําบลบ้านตาด และโรงปุ๋ยของเทศบาล  ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)  
{อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 162 ข้อ 15}  
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 340100]

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านตาด  สถานี
ตํารวจชุมชนตําบลบ้านตาดและโรงปุ๋ยของเทศบาล ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี 2561-2564  หน้า 162 ข้อ 15} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด]
[รหัสบัญชี 340200]
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 80,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน, ค่าโทรศัพท์เคลือนที,
ค่าโทรสาร ฯลฯ  ตังจ่ายจาก เงินรายได้    ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 162
 ข้อ 15}  
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 340300]

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ยากร 
ฯลฯ ตังจ่ายจาก เงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) 
{อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 162 ข้อ 15} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 340400]

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท
        เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับสือสารอิเลคทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสือสารอืน ๆ ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) 
{อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 162 ข้อ 15} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 340500]

งบลงทุน รวม 700,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 700,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 700,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  ซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ทีไม่รวมถึงค่าบํารุงรักษาตามปกติหรือ  ค่าซ่อมแซม ฯลฯ  ตังจ่ายเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564  หน้า 164 ข้อ 19} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด] [รหัสบัญชี 411800]

งบรายจ่ายอืน รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 10,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นเงินในการว่าจ้างทีปรึกษาเพือสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ  ฯลฯ  ตังจ่ายจาก 
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 10} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด] [รหัสบัญชี 510100]
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 15,000 บาท

(1)  อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง  ตังไว้ 15,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถินในการดําเนิน
การกิจการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือ-จัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลและเทศบาลตําบลระดับอําเภอ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏใน
ด้านบริหารทัวไป(00100)แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564
  หน้า 180 ข้อ 8} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 610100]

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
(1) อุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองอุดรธานี   ตังไว้  10,000
 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเมือง
อุดรธานีตามโครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป(00100)แผนงานบริหาร
งานทัวไป(00110) งานบริหารทัวไป (00111) {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 180 ข้อ 7}[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 
สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 610200]
                                                                                                 

(2) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองอุดรธานี ตังไว้  10,000 บาท
         เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองอุดรธานี
ตามโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีทุ่งศรีเมืองและกาชาดจังหวัด
อุดรธานี   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) 
{อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 178 ข้อ 5} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 610200]
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,489,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,849,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,849,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,490,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  5 ตําแหน่ง  ดังนี 
1. ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (อํานวยการท้องถิน 
ระดับต้น)    จํานวน  1  ตําแหน่ง
2. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (อํานวยการท้องถิน 
ระดับต้น) จํานวน  1  ตําแหน่ง
3. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป (อํานวยการท้องถิน ระดับต้น)
จํานวน  1  ตําแหน่ง
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    จํานวน  1  ตําแหน่ง
5. นิติกร                   จํานวน  1  ตําแหน่ง
        โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป 
(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :
กองวิชาการและแผนงาน] [รหัสบัญชี 220100]

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 54,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงิน พตก.สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ตําแหน่งนิติกร 
ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  (00100)
แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
(00112) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 
ข้อ 11}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] 
[รหัสบัญชี 220200]

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนท้องถิน ดังนี
    1. ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (อํานวยการท้องถิน 
ระดับต้น) ในอัตราเดือนละ 3,500  บาท เป็นเงิน  42,000  บาท
    2. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (อํานวยการท้องถิน 
ระดับต้น) ในอัตราเดือนละ 1,500  บาท เป็นเงิน  18,000  บาท
    3. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป (อํานวยการท้องถิน 
ระดับต้น)  ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท เป็นเงิน  18,000  บาท
        โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  (00100)   แผนงานบริหารงานทัว
ไป  (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 
กองวิชาการและแผนงาน] [รหัสบัญชี 220300]
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 227,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเพิมค่าจ้าง
ประจําปี ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ไม่ เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)  งานวาง
แผนสถิติและวิชาการ (00112) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561
-2564 หน้า 161 ข้อ 11} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและ
แผนงาน] [รหัสบัญชี 220600]

งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 105,000 บาท

1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี) 
ตังไว้  55,000 บาท ตังตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2557
        2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 
ลงวันที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557
        3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ., ก.ท
., และ ก.อบต. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข 
และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
        4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
เกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี    ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) {อยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 165 ข้อ 25} [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัสบัญชี 310100]

1.2  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
ตังไว้  50,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ. 2539 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0406.4/ว 38 
ลงวันที  28  เมษายน  2558  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) {อยู่ในการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 ฉบับที 1}  
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน]  
[รหัสบัญชี 310400]

วันทีพิมพ์ : 13/9/2560  14:04:22 หน้า : 18/73



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ  
ตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548 
        2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
        3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
        4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 
12 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในด้านบริหารทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
2561-2564 หน้า 162 ข้อ 13} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการ
และแผนงาน] [รหัสบัญชี 310400]

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิทีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
        2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
        3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 
28 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน
        4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 
18กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
         5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 
9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(00112) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 162 ข้อ 13}
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัสบัญชี 310500]
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ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 25,000 บาท

1.1 ค่าเย็บหนังสือ,เข้าปกหนังสือ,ถ่ายเอกสาร   ตังไว้ 10,000 บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ, เข้าปกหนังสือ, ถ่ายเอกสารพิมพ์เขียว
และแบบพิมพ์ต่างๆ  เช่น เข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
แผนพัฒนาตําบล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป
(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 159
ข้อ 3 } [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัสบัญชี
320100]

1.2 ค่าดูแลระบบเว็บไซต์ ตังไว้  10,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าดูแลระบบเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ผลการ
ดําเนินการต่างๆ ของเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
 2561-2564 หน้า  152 ข้อ 4} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 
กองวิชาการและแผนงาน] [รหัสบัญชี 320100]

1.3 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและจัดบริการรับเรืองราวร้องทุกข์ของ
ประชาชน         ตังไว้ 5,000 บาท       
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและจัดบริการรับเรืองราว
ร้องทุกข์ของประชาชน ในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ฯลฯ ตังตามหนังสือสํานักปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี ที 
นร 0107/ว 1714 ลว 26 ก.พ. 58   ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 169 ข้อ 1} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 
กองวิชาการและแผนงาน] [รหัสบัญชี 320100]
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
1.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตังไว้  5,000  บาท
        ให้ตังงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1 %ของรายได้จริงของปีงบ
ประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  
เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้  ดังนีในปีงบประมาณ  2559
มียอดรายรับจริง  45,278,452.96 บาท  คํานวณได้ดังนี 
45,278,452.96 x  1/100  =  452,784.52  บาท  ให้เบิกจ่ายได้ใน
ภายในวงเงินงบประมาณทีประมาณการไว้ตามอัตราทีกําหนดและ
ตามค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง  โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและ
ให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง มาประกอบ
การเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรอง
การจ่าย เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับประชาชน บุคคลหรือ
คณะบุคคล ของหน่วยราชการต่าง ๆ ทีมาประชุมนิเทศงาน ตรวจงาน
หรือเยียมชมและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  เช่น  ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง  ค่าพิมพ์เอกสาร ฯลฯ  ตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0808.4/ว.2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม  2548 เรือง  การตังงบ
ประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป 
(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ(00112) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 166 
ข้อ 29} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] 
[รหัสบัญชี 320200]

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  
ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในการเดินทาง
ไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล  ทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  
ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบ ดังนี
        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
        2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2)     พ.ศ. 2559
        3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3)     พ.ศ. 2559 
        ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
(00112) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 163 ข้อ 18} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัสบัญชี 320300]
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 70,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร  เป็นค่าใช้จ่าย
ในการลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง 
ทีมีคําสังให้ไปราชการ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ (00112) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564    
หน้า 154 ข้อ 7} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] 
[รหัสบัญชี 320300]

โครงการฝึกอบรมประชาคมเพือการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 5,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมประชาคม
เพือการจัดทําแผนชุมชน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน 
และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
        3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548  
        4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
        5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที 
มท 0810.3/ว 1002 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2560 เรือง การเชือมโยง
และบูรณาการแผนในระดับพืนที ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
        6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวันที 
12 มีนาคม 2553 เรือง การสนับสนุนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิน
แบบบูรณาการ  
        7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
        ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
(00112) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 156 ข้อ 1}
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] 
[รหัสบัญชี 320300]
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โครงการฝึกอบรมประชาคมเพือทบทวนแผนพัฒนาท้องถินสีปี จํานวน 20,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมประชาคม
เพือทบทวนแผนพัฒนาท้องถินสีปี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  
เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสังการ  
ดังนี  
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
        3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548  
        4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559
        5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว0600 
ลงวันที 29 มกราคม  2559  เรือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทํา
และประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
        6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 5797 
ลงวันที 10 ตุลาคม 2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัด
ทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559  
        7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0810.3/ว 1002 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2560 เรือง การเชือมโยงและ
บุรณาการแผนในระดับพืนที ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
        8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวันที 
12 มีนาคม 2553 เรือง การสนับสนุนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิน
แบบบูรณาการ  
        9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 976 ลงวันที 
11 มีนาคม 2554 เรือง การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมือง
ภาคพลเมืองของรัฐ  
        10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
        ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
(00112) {อยู่ในการเพิมเติมหรือเปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถินสีปี
2561-2564  ฉบับที 1} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและ
แผนงาน] [รหัสบัญชี 320300]

วันทีพิมพ์ : 13/9/2560  14:04:22 หน้า : 23/73



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  
ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็น
ผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี 
        (1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
        (2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก
ค่าวัสดุ
        ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
(00112) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 164 ข้อ 19} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัสบัญชี 320400]

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
        1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
        2. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
        1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
        2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป 
(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 171
ข้อ 6} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัสบัญชี 
330100]
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
        1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
        2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
        3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
        1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
        2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 
0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก 
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
2561-2564 หน้า 172 ข้อ 7} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองวิชาการ
และแผนงาน] [รหัสบัญชี 330200]

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
        1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
        2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
        3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าติดตัง  เป็นต้น 
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
        1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที 
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
        2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
        ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
(00112) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 172 
ข้อ10}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองวิชาการและแผนงาน] 
[รหัสบัญชี 330800]
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่ คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
        1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
        2.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
        1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที 
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
        2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
        ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
(00112) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 173 
ข้อ 14} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] 
[รหัสบัญชี 331100]

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนานสินเปลืองหมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
        1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
        2.  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บาท
        3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
ตามหนังสือสังการ  ดังนี
        1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที 
มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
        2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที 
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
        ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน บริหารทัวไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทัวไป(00110)  งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(00112) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564หน้า 174 
ข้อ 17} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] 
[รหัสบัญชี 331400]
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งบรายจ่ายอืน รวม 200,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 200,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับผู้ฟ้องคดีตามคําพิพากษาศาล  กรณีทีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินแพ้คดี ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ (00112) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 
หน้า 165 ข้อ 26} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองวิชาการและแผนงาน] 
[รหัสบัญชี 550000]

งานบริหารงานคลัง รวม 3,657,000 บาท
งบบุคลากร รวม 3,227,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,227,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,400,600 บาท

        เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  6 ตําแหน่ง  ดังนี 
    1. ผู้อํานวยการกองคลัง (อํานวยการท้องถิน ระดับกลาง) 
        จํานวน  1  ตําแหน่ง
    2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (อํานวยการท้องถิน ระดับต้น)  
        จํานวน  1  ตําแหน่ง
    3. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป (อํานวยการท้องถิน ระดับต้น)  
        จํานวน  1  ตําแหน่ง
    4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   จํานวน  1  ตําแหน่ง
    5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน        จํานวน  1  ตําแหน่ง
    6. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                    จํานวน  1  ตําแหน่ง
        โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  (00100)   แผนงานบริหารงานทัวไป 
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] 
[รหัสบัญชี 220100]
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 115,200 บาท
(1)  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว      ตังไว้   48,000  บาท 
       เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล  
2  ตําแหน่ง  ดังนี
    1. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
        จํานวน  1   ตําแหน่ง
    2. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  
        จํานวน  1   ตําแหน่ง
    3. ตําแหน่ง จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน   
        จํานวน  1   ตําแหน่ง
        โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  (00100)   แผนงานบริหารงานทัวไป 
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] 
[รหัสบัญชี 220200]

(2)  เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองคลัง ตังไว้  67,200 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองคลัง อํานวยการ
ระดับกลาง อัตราเดือนละ 5,600 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 
12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
{อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11}  
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 220200]

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง อํานวยการ
ระดับกลาง อัตราเดือนละ 5,600 บาท และ  หัวหน้าฝ่าย อํานวยการ
ระดับต้น  จํานวน  2  ราย  อัตราเดือนละ  1,500  บาท  โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป  (00100)   แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) {อยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11}  
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 220300]

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 172,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีการเงิน
ละบัญชี  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป 
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] 
[รหัสบัญชี 220400]

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 6,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่ลูกจ้างประจํา   
ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 
12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
{อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11}  
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 220500]
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 370,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเพิมค่าจ้างประจําปี
4  ตําแหน่ง  ดังนี
     1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1  ตําแหน่ง
     2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้      จํานวน  1  ตําแหน่ง
     3. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                 จํานวน  1  ตําแหน่ง
     4. ตําแหน่ง คนงานทัวไป                        จํานวน  1  ตําแหน่ง
            โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป 
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] 
[รหัสบัญชี 220600] 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้าง  
4  ตําแหน่ง  ดังนี
    1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน  1   ตําแหน่ง
    2.  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     จํานวน  1   ตําแหน่ง
    3. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                จํานวน  1   ตําแหน่ง
    4. ตําแหน่ง คนงานทัวไป                               จํานวน  1   ตําแหน่ง
        โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป 
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] 
[รหัสบัญชี 220700]

งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
ตังไว้  50,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี)  ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป 
(00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง
(00113) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 165
ข้อ 25}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 310100]

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจในการปฏิบัติหน้าทีเกียวกับการเลือกตัง  และการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการอืน ๆ ตามทีได้รับมอบหมาย ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  (00100)  แผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 166 ข้อ 27} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 
กองคลัง] [รหัสบัญชี 310300]
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลและผู้มีสิทธิ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.
2550 ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
{อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 162 ข้อ 13}  
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 310400]

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  (00100)  แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า หน้า 162 ข้อ 13}  [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ
: กองคลัง] [รหัสบัญชี 310500]

ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ                      ตังไว้    80,000  บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทํา
หรือดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในด้านบริหารทัวไป  (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110
) งานบริหารงานคลัง (00113) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-
2564  หน้า 163 ข้อ 16}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองคลัง] 
[รหัสบัญชี 320100] 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้ไป
ราชการ เช่น ค่าเบียเลียงการเดินทาง ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป 
(00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง
(00113) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 163 
ข้อ 18}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 320300]

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร  เป็นค่าใช้จ่ายในการลง
ทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้างที
มีคําสังให้ไปราชการ  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง(00113) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 154
 ข้อ 7}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 320300]
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โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
    ระยะที  1  จัดทําแผนทีแม่บทและคัดลอกข้อมูลทีดิน 
    ระยะที  2  การสํารวจข้อมูลภาคสนาม
    ระยะที  3  การจัดทําแผนทีและทะเบียนทรัพย์สิน ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) {อยู่ในการเพิมเติม
หรือเปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  ฉบับที 1}  
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 320300]

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง  รักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  (00100)  แผนงานบริหาร
งานทัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 164 ข้อ 19 } [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 
กองคลัง] [รหัสบัญชี 320400]

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น สมุดบัญชี กระดาษถ่าย
เอกสาร หมึก  ดินสอ  ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มมุด 
เทป พี.วี.ซี. แบบใส  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟ้มใส่เอกสาร  
แบบพิมพ์ต่างๆ  ผ้าสําลี   แปรงลบกระดาน ตรายาง ซองจดหมาย  
ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ  ตะแกรงวางเอกสาร นําดืม นําแข็ง เครืองตัดโฟม 
เครืองตัดกระดาษ  เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ  ภาพเขียน  
พระบรมฉายาลักษณ์   กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงาน
หรือหน่วยงาน มู่ลี ม่านปรับแสง  (ต่อแผ่น)  พรม  (ต่อผืน)  
นาฬิกาตังหรือแขวน เครืองคํานวณเลข พระพุทธรูป พระบรมรูปฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและ
มีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 
12 ครังต่อปี ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 171 ข้อ 6}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 
กองคลัง]  [รหัสบัญชี 330100]

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล  นํามันก๊าด  นํามันเบนซิน  
ถ่าน  แก๊สหุงต้ม  นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้
 ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
2561-2564 หน้า 172 ข้อ 10} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองคลัง]
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด 
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป แผ่นซีดี)  ป้ายไวนิล 
ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความ
จําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี
ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป 
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ป2ี561-2564  หน้า หน้า 173 ข้อ 14}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 
กองคลัง] [รหัสบัญชี 331100]

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 ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) 
เมมโมรีชิป ( MemoryChip)  คัตชีทฟีดเดอร์ ( Cut Sheet 
Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์( Printer Switching
Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) 
เช่น Ethernet Card,Lan Cart, Anti-virus Card, Sound Card X 
เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) 
แบบออพดิคอล (Optical ) เป็นต้น  เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม 
(CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้
โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป (00100) แผนงาน บริหารงานทัวไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-
2564  หน้า 174 ข้อ 17}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] 
[รหัสบัญชี 331400]

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดตังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และฝึกทบทวน 
(อปพร.)

จํานวน 200,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร. (รายละเอียดตาม
โครงการ ทต.บ้านตาด)ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหาร
งานทัวไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) 
{อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 130 ข้อ 2} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]
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โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าค่าใช้จ่ายตามโครงการ ซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  (รายละเอียดตามโครงการ ทต.บ้านตาด) 
ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) 
แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน (00121) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
2561-2564 หน้า 131 ข้อ 4} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด]
[รหัสบัญชี 320300]

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย  การจัดระเบียบสังคมและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

จํานวน 10,000 บาท

        เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน การรักษาความสงบเรียบร้อยต่างๆ (รายละเอียดตาม
โครงการ) ฯลฯ ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป
(00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 130 ข้อ 1} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 
สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ จํานวน 120,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ
 ได้แก่ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามคําสังศูนย์ อปพร.  (รายละเอียดตามโครงการ)  
ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) 
แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน (00121)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
2561-2564  หน้า 130 ข้อ 3} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] 
[รหัสบัญชี 320300]

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น  ชุดดับเพลิง 
รองเท้า หมวก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป
(00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 173 ข้อ 15} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :
สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 331200]

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิงต่างๆ เช่น หัวฉีดดับเพลิง  สายส่ง
ดับเพลิง  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 174 ข้อ 19} [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 331600]
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วัสดุอืน จํานวน 60,000 บาท
(1) วัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           ตังไว้  30,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เช่น สายสูบนําดับเพลิง หัวฉีดนํา แผงกันจราจร นกหวีด ไฟฉาย 
ถ่านไฟฉาย เสือสะท้อนแสง  ฯลฯ  ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏใน
ด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
(00120) งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 
(00121) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 176 
ข้อ 23} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 331700]
 
(2) วัสดุรถบรรทุกนํา                          ตังไว้  30,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุรถบรรทุกนํา เช่น หัวกะโหลก  หัวฉีดนํา ฯลฯ
จะดําเนินงานจัดซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้จัดซือตาม
บันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี ตังจ่ายจาก เงินรายได้  
ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน (00120) งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน
(00121) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 176 
ข้อ 23}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 331700]

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,496,840 บาท
งบบุคลากร รวม 2,789,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,789,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,799,640 บาท

        เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211) {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 
กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 220100]

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,800 บาท
(1)  เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว            ตังไว้   600   บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) {อยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11}  [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 220200]

(2)  เงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองการศึกษา 
ตังไว้    67,200   บาท   
        เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกอง
การศึกษา  (อํานวยการท้องถินระดับกลาง) อัตราเดือนละ 5,600 บาท 
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานการศึกษา
 (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) {อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11}  [หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 220200]
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา
(อํานวยการท้องถินระดับกลาง)   อัตราเดือนละ 5,600  บาท และ
หัวหน้าฝ่าย(อํานวยการท้องถินระดับต้น ) อัตราเดือนละ 1,500 บาท
จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 
(00211)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 
ข้อ 11} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 220300]

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 771,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเพิมค่าจ้าง
ประจําปี  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211) {อยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564หน้า 161 ข้อ 11} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 220600]

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานทัวไป โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 
(00211) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 
ข้อ 11} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 220700]

งบดําเนินงาน รวม 707,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 153,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 107,200 บาท

        เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  
(00211) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 165 
ข้อ 25} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 310100]

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาตาม
ความจําเป็นเร่งด่วนของกองการศึกษา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศึกษา
(00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211) {อยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 166 ข้อ 27} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 310300] 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  (00200)  แผนงานการศึกษา  (00210) งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา  (00211)   {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-
2564 หน้า 162 ข้อ 13} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] 
[รหัสบัญชี 310400]

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาล
ผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงานการศึกษา  (00210
) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)  {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 162 ข้อ 13}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 
กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 310500]

ค่าใช้สอย รวม 324,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

         เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันสําคัญต่างๆ  เช่น  วันปิยมหาราช  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศึกษา  (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)  {อยู่ในการเพิมเติม
หรือเปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ฉบับที 1} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320200]

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีมีคําสังให้ไปราชการ  เช่น  ค่าเบียเลียง
การเดินทาง ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานการศึกษา   (00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 
(00211)   {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 163 
ข้อ 18} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนฝึกอบรม  สัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทีมีคํา
สังให้ไปราชการ  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา (00211)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้า 154 ข้อ 7} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 24,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 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)  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา  (00211)   {อยู่ในการเพิมเติมหรือเปลียนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564 ฉบับที 1} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 
กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 100,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร
ท้องถิน  สมาชิกสภาท้องถิน และเจ้าหน้าทีของกองการศึกษา  เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าจัดทําเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าป้ายโครงการ ค่าพิธีเปิด-
ปิดโครงการฯ ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าวุฒิบัตร ค่าพาหนะและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการฯ ฯลฯ (รายละเอียดโครงการตาม ทต.
กําหนด)  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  (00200)  แผนงานการศึกษา   (00210) งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา  (00211)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-
2564 หน้า 119 ข้อ 2} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] 
[รหัสบัญชี 320300]

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดินและ
สิงก่อสร้าง เช่น เครืองคอมพิวเตอร์  ตู้เอกสาร  เก้าอี  หน้าต่าง พัดลม 
อาคาร เปลียนไส้กรองนํา ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและ
กองการศึกษา ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม  (00200)  แผนงานการศึกษา  (00210) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
2561-2564 หน้า 164 ข้อ 19} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 
กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]
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ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

       เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร หมึก  ดินสอ  ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มมุด 
เทปพี.วี.ซี. แบบใส ลวดเย็บกระดาษ กาว  แฟ้มใส่เอกสาร  สมุดประวัติ
ข้าราชการ แบบพิมพ์ต่างๆ  ผ้า   แปรงลบกระดาน ตรายาง ซองจดหมาย
ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ
 ตะแกรงวางเอกสาร นําดืม นําแข็ง เครืองตัดโฟม  เครืองตัดกระดาษ  
เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ  ภาพเขียน   พระบรมฉายาลักษณ์   
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
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 171 ข้อ 6} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 330100] 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  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 หม้อไฟฟ้า
รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน ไมโครเวฟ ฯลฯ ทีใช้ในกิจกรรม
ของกองการศึกษาและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลบ้านตาด   ตังจ่ายจากเงินรายได้ จะดําเนินการจัดซือเมือ
ขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติ
ไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  
(00200)  แผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา  (00211) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 
หน้า 171 ข้อ 8} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี
330300]

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่  เช่น  ป้ายประชาสัมพันธ์
เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป แผ่นซีดี) 
ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ทีใช้ใน
กิจกรรมของกองการศึกษา    ตังจ่ายจากเงินรายได้ จะดําเนินการ
จัดซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขอ
อนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
 (00200)  แผนงานการศึกษา (00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา  (00211) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 
หน้า 173 ข้อ 14} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี
331100]
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกองการศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (diskette,floppy disk,
removable disk,compact disc,digital video disc,flash drive) 
เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape,CassetteTape,Cartridge
Tape)  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง  กระดาษ
ต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป ( Memory Chip)  เช่น 
RAM คัตชีทฟีดเดอร์ ( Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) 
พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) เช่น Ethernet Card,
Lan Cart,Anti virusCard,SoundCardX เครืองอ่านและบันทึก
ข้อมูล แบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮา
ร์ดดิสต์(Hard Disk) 
แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพดิคอล (Optical )  เครืองอ่านข้อมูล
แบบซีดีรอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมี
ราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ ของกองการศึกษา  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความ
จําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศึกษา
(00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211) {อยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 174 ข้อ 17} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 331400]

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,259,440 บาท
งบบุคลากร รวม 2,637,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,637,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,000,280 บาท

        เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  โดยคํานวณตังจ่ายไว้     ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 
ข้อ 11} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 220100]

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 591,120 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเพิมค่าจ้าง
ประจําปี  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป 451,200 บาท และตังจ่ายจากเงินรายได้ 139,920 บาท
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212) {อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11} [หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 220600]
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 46,560 บาท
            เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานทัวไป โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
)   แผนงานการศึกษา   (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  (00212) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161
 ข้อ 11}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 220700]

งบดําเนินงาน รวม 4,609,480 บาท
ค่าตอบแทน รวม 121,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 58,000 บาท

            เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ของพนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานการศึกษา   (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 165
ข้อ25} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 310100]

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 63,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงานการศึกษา  (00210) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
2561-2564 หน้า 162 ข้อ 13}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 
กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 310500]

ค่าใช้สอย รวม 1,913,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทํา
หรือดําเนินการอย่างใดอย่างหนึงฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  {อยู่ในแผนพัฒนา 
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 163 ข้อ 16} [หน่วยงานทีรับ 
ผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320100]

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็ก 
ในเขตเทศบาลตําบลบ้านตาด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญของรางวัล
ค่าจ้างเหมาอาหาร ค่าอาหารว่าง เละเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิด
งาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นของโครงการ ฯลฯ (รายละเอียดโครงการ
ตาม ทต.กําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  (00200) แผนงานการศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา  (00212)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564
หน้า 120 ข้อ 4} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี
320300]
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โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์ ค่าจัดทําวารสาร  ค่าอาหารว่าง
เครืองดืม ฯลฯ (รายละเอียดโครงการตาม ทต.กําหนด) สําหรับการอบรม
ประชาสัมพันธ์  และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศึกษา
(00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212) {อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 121 ข้อ8}  [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน จํานวน 20,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที
ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
กับโครงการ ฯลฯ (รายละเอียดโครงการตาม ทต.กําหนด)  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  
แผนงานการศึกษา   (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) {อยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า 123 ข้อ 12}
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,703,800 บาท
(1)  เพือจ่ายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันของเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านตาดทัง 
7 แห่ง กรณีทีมีเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาเข้าเรียนหลังวันที 
10 มิถุนายนตังไว้ 100,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) {อยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 128 ข้อ 23} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

(2)  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลุบหวาย  จํานวนเด็ก  35   คน ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน
จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 171,500  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานการศึกษา
(00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212) 
{อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 14} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

(3)  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านตาดทัง 6 แห่ง
อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน  245  วัน จํานวน  208  คน 
เป็นเงิน   1,019,200  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212) {อยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 14}  [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]
แยกเป็น
        3.1  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลบ้านตาด จํานวนเด็ก 62 คน ในอัตราคนละ 
20 บาท/วัน  จํานวน 245 วัน เป็นเงิน  303,800  บาท ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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(00212) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 14}
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

        3.2  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านอินทร์แปลง จํานวนเด็ก 19 คน ในอัตราคนละ
20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน เป็นเงิน  93,100 บาท ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 
14}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 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) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 
14}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

        3.4  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านตาด จํานวน 51 คน  ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน  จํานวน 
245 วัน เป็นเงิน   249,900  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานการศึกษา
(00210)   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212) 
{อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 14}  
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

        3.5  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน   ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านศรีบุญเรือง จํานวนเด็ก  25  คน ในอัตราคนละ 20 บาท/
วัน  จํานวน 245 วัน เป็นเงิน  122,500  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
{อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 14}  
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

        3.6  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านผ่านศึก 2 หมู่ 4 จํานวนเด็ก 23  คน ในอัตราคนละ 
20 บาท/วัน   จํานวน 245 วัน เป็นเงิน   112,700   บาท  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 
14}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

(4)  ค่าจัดการเรียนการการสอน (รายหัว)   ตังไว้รวม 413,100 บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 
7 แห่ง  จํานวนเด็ก  243 คน ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน  59,500 บาท และตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  353,600 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)   แผนงานการศึกษา   (00210)  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา  (00212) )   {อยู่ในการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ฉบับที 1} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

ค่าวัสดุ รวม 2,539,680 บาท
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,539,680 บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบ้านตาด ดังนี

(1)  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)  ให้กับนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านตาดทัง 7  ศูนย์  กรณีทีมีเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาเข้าเรียนหลังวันที 10  มิถุนายน   เป็นเงิน 
100,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม  (00200)  แผนงานการศึกษา  (00210) งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ. 2561-2564 หน้า 128 ข้อ 22} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 
กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 330400]

(2)  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหลุบหวาย จํานวนเด็ก   35 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท 
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  67,067  บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา
(00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
{อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 13}
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 330400]

(3)  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลบ้านตาด    จํานวน 260 วัน จัดสรรให้เด็กจํานวน
208  คน  ในอัตรา คนละ 7.37 บาท  เป็นเงิน  398,570  บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200)  แผนงานการศึกษา  (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  (00212)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564 หน้า 124  ข้อ 13} แยกเป็น

        3.1  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลบ้านตาด จํานวนเด็ก 62 คน ในอัตราคนละ 
7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  118,804  บาท ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124
ข้อ 13} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 330400]

        3.2 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านอินทร์แปลง  จํานวนเด็ก 19  คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  36,408  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
{อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 13} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 330400]

        3.3 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านผ่านศึก 4 ม.12 จํานวนเด็ก 28 คน ในอัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 53,654 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา
(00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
{อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 13}
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 330400]
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        3.4  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านตาด  จํานวนเด็ก 51 คน  ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 
260 วัน เป็นเงิน  97,726  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา
(00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  
{อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 13} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 330400]

        3.5  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านศรีบุญเรือง จํานวนเด็ก  25  คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 47,905 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศึกษา
(00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)   
{อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 13} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 330400]

        3.6  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านผ่านศึก 2 ม. 4 จํานวนเด็ก 23  คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  44,073  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศึกษา
(00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  
{อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 13} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 330400]

(4)  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตําบล
บ้านตาด  จํานวน  8 แห่ง จัดสรรให้เด็กอนุบาล - ประถมศึกษาปีที 6 
ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน  260 วัน จํานวนเด็กนักเรียน 
978  คน เป็นเงิน 1,874,043 บาท (เปิดเทอม 200 วันปิดเทอม 
60 วัน)     ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม  (00200)   แผนงานการศึกษา  (00210) งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 15} แยกเป็น

        4.1  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนบ้าน
ตาด จํานวนเด็ก  363  คน  ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน  260 วัน 
เป็นเงิน  695,581  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)   แผนงานการศึกษา  (00210)  
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 15} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 330400]

        4.2  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน
บ้านหลุบหวายป่าขาม จํานวนเด็ก 87 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  166,709  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไปปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  
{อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 15}
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 330400]

        4.3  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนผ่านศึก
สงเคราะห์ จํานวนเด็ก  148 คน ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน  283,598 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงานการศึกษา   (00210
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)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 15} [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 330400]

        4.4  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนกกสะ
ทอนเครือหวายดิน จํานวนเด็ก    82 คน  ในอัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  157,128  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงานการ
ศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212
)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 15
} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 330400]

        4.5  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)  ของโรงเรียน
เจ.ซี.อินทร์แปลง  จํานวนเด็ก 76 คน ในอัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 145,631 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงานการ
ศึกษา   (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212
)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 15
} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 330400]

        4.6  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนบ้านโนน
เดือ จํานวนเด็ก  82  คน  ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน  157,128  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศึกษา   (00210)  งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)   {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 15} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
การศึกษา] [รหัสบัญชี 330400]

        4.7  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนบ้านสุข
สมบูรณ์ จํานวนเด็ก  95  คน  ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน  182,039  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 15} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
การศึกษา] [รหัสบัญชี 330400]

        4.8  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนบ้านศรี
บุญเรือง จํานวนเด็ก 45  คน   ในอัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน  86,229  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานการศึกษา  (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 15} [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 330400]

(5)  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) โรงเรียนของเด็กนักเรียน  ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ใน
เขตเทศบาลตําบลบ้านตาด  ในกรณีทีมีเด็กนักเรียนมาเข้าเรียนหลังวัน
ที  10  มิถุนายน   ตังไว้   100,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212) {อยู่
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 128 ข้อ 24} [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 330400]

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
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ค่าไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  7  แห่ง  ใน
สังกัดเทศบาลตําบลบ้านตาด  เป็นเงิน  25,000  บาท    ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานการ
ศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  (00212)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 หน้า 162 ข้อ 15} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 340100]

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  7  แห่ง  ใน
สังกัดเทศบาลตําบลบ้านตาด  เป็นเงิน  10,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  {อยู่
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 162 ข้อ 15} [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 340200]

งบเงินอุดหนุน รวม 4,012,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,012,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 4,012,000 บาท

(1)  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขต
เทศบาลตําบลบ้านตาด (สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.)   จํานวน  8  แห่งในอัตราคนละ   20
  บาท/วัน    จํานวน   200  วัน  จํานวน  978 คน   ตังไว้รวมทัง
สิน   3,912,000.- บาท   แยกเป็น  
       - อปท. จัดสรรให้โรงเรียนทีมีนักเรียน อนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6
    จัดสรรให้  100%   ทุกสังกัด

        1.1  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวัน ของโรงเรียนบ้าน
ตาด  จํานวนเด็ก  363  คน ในอัตราคนละ   20  บาท/วัน   จํานวน 200
 วัน เป็นเงิน  1,452,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศึกษา  (00210
)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)             {อยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 179 ข้อ 4} [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 610200]

        1.2 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวัน ของโรงเรียนบ้านหลุบ
หวายป่าขาม จํานวนเด็ก  87  คน  ในอัตราคนละ 20
  บาท/วัน  จํานวน 200 วัน เป็นเงิน  348,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  (00212)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564 หน้า 179 ข้อ 4} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 610200]

        1.3 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวัน  ของโรงเรียนผ่านศึก
สงเคราะห์  จํานวนเด็ก  148  คน ในอัตราคนละ 20
  บาท/วัน  จํานวน 200 วัน เป็นเงิน  592,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงาน
การศึกษา  (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212
)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 179 ข้อ 4
} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 610200]

        1.4 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวัน  ของโรงเรียนกกสะทอน
เครือหวายดิน  จํานวนเด็ก  82  คน ในอัตราคนละ 20
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  บาท/วัน  จํานวน 200 วัน เป็นเงิน  328,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงาน
การศึกษา   (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212
) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 179 ข้อ 4
} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 610200]

        1.5 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวัน  ของโรงเรียนเจ.ซี.อินทร์
แปลง จํานวนเด็ก 76 คน ในอัตราคนละ 20  บาท/วัน  จํานวน 200
 วัน เป็นเงิน 304,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงานการศึกษา  (00210
)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 179 ข้อ 4} [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 610200]

        1.6 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวัน   ของโรงเรียนบ้านโนน
เดือ จํานวนเด็ก 82 คน ในอัตรา    คนละ 20  บาท/วัน  จํานวน 200
 วัน  เป็นเงิน  328,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงานการศึกษา  (00210
)   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)    {อยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 179 ข้อ 4} [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 610200]

        1.7 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวัน   ของโรงเรียนบ้านสุข
สมบูรณ์ จํานวนเด็ก 95 คน             ในอัตราคนละ 20
  บาท/วัน  จํานวน 200 วัน เป็นเงิน  380,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงาน
การศึกษา   (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212
)   {อยู่ในแผ
นพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 179 ข้อ 4} [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 610200]

        1.8 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวัน   ของโรงเรียนบ้านศรีบุญ
เรือง จํานวนเด็ก  45  คน       ในอัตราคนละ 20  บาท/วัน  จํานวน 200
 วัน เป็นเงิน   180,000  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศึกษา  (00210
)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)  {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 179 ข้อ 4} [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 610200]

(2)  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวันของโรงเรียนของเด็กนัก
เรียน  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตําบลบ้านตาด  ในกรณีทีมีเด็กนักเรียนมาเข้า
เรียนหลังวันที  10  มิถุนายน   ตังไว้   100,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212) {อยู่
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 179 ข้อ 5} [หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 610200]
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 4,855,345 บาท
งบบุคลากร รวม 996,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 996,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 783,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข) และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงานสาธารณ
สุข  (00220)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11} [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 220100]

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม อัตราเดือนละ 3,500 บาท และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณ
สุข อัตราเดือนละ 1,500 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  (00200)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)  งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 220300]

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 129,720 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเพิมค่าจ้างประจําปี โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงานสาธารณ
สุข  (00220)  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 หน้า 11} [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 220600]

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงาน
สาธารณสุข  (00220)  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221
) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11} [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 220700]

งบดําเนินงาน รวม 2,758,625 บาท
ค่าตอบแทน รวม 59,625 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 12,625 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)  ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงานสาธารณ
สุข  (00220)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 165 ข้อ 25} [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 310100]
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  (00200)  แผนงานสาธารณสุข  (00220)  งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-
2564 หน้า 166 ข้อ 27} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 310300]

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ทีเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2550 ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข
(00220)  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 162 ข้อ 13} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 310400]

ค่าใช้สอย รวม 1,852,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 382,000 บาท

  
(1) ค่าเย็บหนังสือ,เข้าปกหนังสือ,ถ่ายเอกสาร  ตังไว้  2,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ,เข้าปกหนังสือ,ถ่ายเอกสารพิมพ์เขียวและแบบ
พิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  (00200)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)   งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564
 หน้า 159 ข้อ 3} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 320100]

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ    ตังไว้  330,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาบุคคลภายนอก  ให้ทําหรือ
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง เช่น งานด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิง
แวดล้อม  งานตัดหญ้า งานลอกท่อระบายนํา  งานด้านสิงแวดล้อมอืนๆ
งานวิเคราะห์คุณภาพนํา  งานวิเคราะห์คุณภาพสิงแวดล้อมอืนๆ ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุข  (00220)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
(00221) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 163 ข้อ 16}
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี
320100]

(3) ค่าประกันภัยรถยนต์    ตังไว้  50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นจัดทําประกันภัยรถยนต์ราชการ  ได้แก่ รถกู้ชีพฉุกเฉิน  
รถยนต์เก็บขนขยะ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสาธารณสุข  (00220)   
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564 163 ข้อ 17} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 320100]
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   ตังไว้ 10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ของ
หน่วยราชการต่าง ๆ ทีมาประชุม  นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยียมชม
เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าพิมพ์เอกสาร ฯลฯ  ตังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว.2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548
เรือง   การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลียง
รับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  โดยให้ตังงบปราณไว้ไม่เกิน 1%
ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาแล้วโดยไม่รวมรายได้จาก
เงินอุดหนุน ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  (00200)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)  งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-
2564 หน้า 166 ข้อ 29} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 320200]

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้ไปราชการ เช่น ค่าเบีย
เลียง
การเดินทาง ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ    ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)   
แผนงานสาธารณสุข  (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข
(00221) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 163 ข้อ 18}
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี
320300]

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร  เป็นค่าใช้จ่ายในการลง
ทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทีมีคําสัง
ให้ไปราชการ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม  (00200)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)   งานบริหารทัว
ไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้า 154 ข้อ 7} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 990,000 บาท
        เพือจ่ายตามโครงการแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ (รายละเอียดโครงการ
ตามทต.กําหนด)   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200)  แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-
2564 หน้า 141 ข้อ 1} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (รายละเอียดโครงการตาม ทต
.กําหนด)   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  (00200)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)   งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้า 144 ข้อ 1} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 320300]
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โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง (รายละเอียดโครงการตาม ทต.กําหนด)   ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)   แผน
งานสาธารณสุข  (00220)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564หน้า 142 ข้อ 7} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน เทศบาลตําบลบ้านตาด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายตามโครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน เทศบาลตําบลบ้าน
ตาด (รายละเอียดโครงการตาม ทต.กําหนด)   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงานสาธารณ
สุข  (00220)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 151 ข้อ 1} [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 320300]

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง  รักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม  (00200)  แผนงานสาธารณสุข  (00220) งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้า 164 ข้อ 19} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 320400]

ค่าวัสดุ รวม 847,000 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   แบบ
พิมพ์ต่างๆ  ผ้าสําลี   แปรงลบกระดาน ตรายาง ซองจดหมาย  ธงชาติ  สิง
พิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ  ตะแกรง
วางเอกสาร นําดืม นําแข็ง เครืองตัดโฟม  เครืองตัดกระดาษ  เครืองเย็บ
กระดาษ กุญแจ  ภาพเขียน   พระบรมฉายาลักษณ์   กระดาน
ไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน มู่ลี ม่านปรับแสง  (ต่อ
แผ่น)  พรม  (ต่อผืน)  นาฬิกาตังหรือแขวน เครืองคํานวณเลข  พระพุทธ
รูป พระบรมรูป ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ จะดําเนินการจัดซือเมือขาด
แคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อย
กว่า 12 ครังต่อปี  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) แผน
งานสาธารณสุข  (00220)  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้า 171 ข้อ 6} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 330100]
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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 เครืองสัญญาณเตือนภัย เครืองจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความจํา
เป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อ
ปี  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงานสาธารณ
สุข  (00220)  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 172 ข้อ 7} [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 330200]

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น แปรง มุ้ง ผ้าปูที
นอน ปลอกมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม ถังนํา
ดืม  สบู่  กระดาษชําระ  นํายาทําความสะอาดห้องนํา  กระติกนําแข็ง  ถัง
แก๊ส  นํายาล้างจาน ไม้กวาด  แก้วนําจานรอง กระจกเงา นําจืดทีซือจาก
เอกชน ถาด ทีนอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตารีด กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน   ไมโครเวฟ  นําดืม นํา
แข็ง ถังขยะ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลน
และมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อย
กว่า 12 ครังต่อปี ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผน
งานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้า 171 ข้อ 8}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 331200]

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
   เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ,ยางนอก,ยาง
ใน,สายไมค์,เพลา,ตลับลูกปืน,นํามันเบรก,หัวเทียน,ไขควง,นอตและ
สกรู,กระจกมองข้างรถยนต์,หม้อนํารถยนต์,กันชนรถยนต์, เบาะรถ
ยนต์,ฟิล์มกรองแสง,เข็มขัดนิรภัย แม่แรง,กุญแจปากตาย,กุญแจเลือน,คีม
ล็อค,ล็อคเกียร์,ล็อคคลัตช์,กระจกโค้งมน,ล็อคพวงมาลัย,สัญญาณไฟกระ
พริบ,สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ ตังจ่ายจาก เงินรายได้ จะดําเนินการจัดซือ
เมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่
น้อยกว่า 12 ครังต่อปี  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้า 172 ข้อ 11} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม]  [รหัสบัญชี 330700]

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 550,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น  นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง  ฯลฯ  ตัง
จ่ายจาก เงินรายได้  จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็น
ต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี  ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 171 ข้อ 10} [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 330800]
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ เวชภัณฑ์ยา
และเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยา เคมีภัณฑ์ นํายาฆ่าเชือ ฯลฯ (รายละเอียดตามบัญชี
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด) ตังจ่ายจาก เงินรายได้ จะดําเนินการจัดซือ
เมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่
น้อยกว่า 12 ครังต่อปี  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้า 172  ข้อ 12} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 330900]

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป แผ่นซีดี)   ป้ายไวนิน ภาพถ่ายดาว
เทียม ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย และวัสดุอุปกรณ์ในการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจการหรืองานในหน้าที ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้ จะดําเนินการจัดซือ
เมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่
น้อยกว่า 12 ครังต่อปี  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 173
 ข้อ 14} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัส
บัญชี 331100]

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ฯลฯ ตังจ่ายจาก เงินรายได้ จะ
ดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตาม
บันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี  ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200)  แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้า 173 ข้อ 15}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 331200]
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
diskette,floppy disk,removable disk,compact disc,digital vide
o disc,flash drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape,CassetteTape,Cartridge Tape)  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนือง สาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป ( Memory Chip)  เช่น RAM คัตชีท
ฟีดเดอร์ ( Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,Lan Cart,Anti virusCard,SoundCardX 
เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) 
แบบฮาร์ดดิสต์  (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพดิคอล
 (Optical )  เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่ว+ยหนึงไม่
เกิน 20,000.-บาท ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ จะดําเนินการจัดซือเมือ
ขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อย
กว่า 12 ครังต่อปี  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม  (00200)   แผนงานสาธารณสุข  (00220) งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้า 174 ข้อ 17} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 331400]

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน  เช่น  ถังขยะ   ถังขยะพิษ  ถังขยะ
อันตราย ถังขยะแยกประเภท ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  จะดําเนินการจัด
ซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติ
ไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้า 176 ข้อ 23}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 331200]

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที
ไม่รวมถึงค่าบํารุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมแซม ฯลฯ ตังจ่ายจาก เงินราย
ได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)   {อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 164 ข้อ 19} [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 411800]

วันทีพิมพ์ : 13/9/2560  14:04:23 หน้า : 54/73



งบเงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 500,000 บาท

(1) อุดหนุนค่ากําจัดขยะมูลฝอยให้เทศบาลนครอุดรธานี              
ตังไว้  500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกําจัดขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลนครอุดรธานีใน
การกําจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ  จํานวน 12 เดือน   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสาธารณ
สุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)   {อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 185 ข้อ 1} [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 610500]

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 80,000 บาท

(1)  อุดหนุนค่าดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
เทศบาลตําบลบ้านตาด           ตังไว้ 80,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานของ อสม. ในเขตเทศบาลตําบลบ้านตาดโดยให้ อสม. เป็นผู้ดําเนิน
การ หมู่บ้านละ 5,000 บาท จํานวน 16 หมู่บ้าน
          • ในเรืองการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข
          • ในเรืองการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรืองต่างๆ
          • ในเรืองการบริการสุขภาพเบืองต้นศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน  
(ศสมช.) ฯลฯ (ตามรายละเอียดโครงการ) ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220
) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) {อยู่ในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี
2561-2564 หน้า 184 ข้อ 2} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 610300]

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท

(1) อุดหนุนกาชาดจังหวัดอุดรธานี   ตังไว้  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการกาชาดจังหวัดอุดรธานี  ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ตามรายละเอียดโครงการของกาชาดจังหวัดอุดรธานี และ
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัด
ได้ให้ความเห็นชอบ) ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221)   
{อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 184 ข้อ 1} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 610400]
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ (รายละเอียดโครงการตาม ทต
. กําหนด)  ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอืน (00223) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้า 141 ข้อ4 } [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการวัยใสป้องกันภัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ฯลฯ (รายละเอียดโครงการตาม ทต
. กําหนด)  ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอืน (00223) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 หน้า 142 ข้อ 6} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 320300]

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)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี 2561-2564  หน้า 170 ข้อ 4}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานัก
ปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,743,534 บาท
งบบุคลากร รวม 3,108,974 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,108,974 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,882,140 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี   โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)   แผนงานเคหะ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) {อยู่
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองช่าง] [รหัสบัญชี 220100]  
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 73,200 บาท
(1) เงินเพิมค่าครองชีพ                   ตังไว้    6,000   บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงาน
เทศบาล  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)   แผนงานเคหะ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) {อยู่
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองช่าง] [รหัสบัญชี 220200]  

(2) เงินตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองช่าง ตังไว้   67,200  บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองช่าง ผู้ดํารง
ตําแหน่งประเภท อํานวยการท้องถิน ระดับกลาง อัตราเดือนละ 5,600
 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)   แผนงานเคหะชุมชน (00240
) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11} [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : กองช่าง] [รหัสบัญชี 220200]  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง ผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภท อํานวยการท้องถิน ระดับกลาง อัตราเดือนละ 5,600 บาท และ
เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อ
สร้าง ผู้ดํารงตําแหน่งประเภท อํานวยการท้องถิน ระดับต้น อัตราเดือน
ละ 1,500 บาท   โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือนตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) {อยู่
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองช่าง] [รหัสบัญชี 220300]  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 930,374 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเพิมค่าจ้างประจําปี  โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) {อยู่
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองช่าง] [รหัสบัญชี 220600]  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,060 บาท

(1) เงินเพิมการครองชีพชัวคราว      ตังไว้   120,060 บาท  
    เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไป โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)   แผนงาน
เคหะชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241
) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11} [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองช่าง] [รหัสบัญชี 220700]  
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งบดําเนินงาน รวม 1,334,560 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,560 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 24,560 บาท

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการกําหนดราคา
กลางงานก่อสร้าง   ตังไว้  20,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง คณะกรรมการ
กําหนดราคากลางงานก่อสร้างตามระเบียบ ฯลฯ ตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว.3652 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2553 ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผน
งานเคหะชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 164
 ข้อ 21} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองช่าง] [รหัสบัญชี 310100]  

(2) เงินประโยชน์ตอบแทนอืน  (เงินรางวัลประจําปี) ตังไว้  4,560  บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน  (เงินรางวัลประจําปี)   ให้
แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240
)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) {อยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 165 ข้อ 25} [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : กองช่าง] [รหัสบัญชี 310100]  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะ
ชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564  หน้า 162 ข้อ 13} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
ช่าง] [รหัสบัญชี 310500]  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะ
ชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 
{อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 162 ข้อ 13} [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองช่าง] [รหัสบัญชี 310400]  
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ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 110,000 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ     ตังไว้  100,000  บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมในการขอรับบริการ
ต่างๆ ของเทศบาลให้กับผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง เช่น ค่าเย็บ
หนังสือ,ค่าเข้าปกหนังสือ,ค่าถ่ายเอกสารแบบพิมพ์ ค่าธรรมเนียมในการ
ขอติดตังมิเตอร์ไฟฟ้า ติดตังมาตรวัดนํา ติดตังโทรศัพท์ ค่าเปลียนมิเตอร์
ไฟฟ้า ค่าสํารวจ รังวัด ปักหมุดเขตทีดินสาธารณประโยชน์ ค่าทดสอบ
กําลังอัดคอนกรีต ค่าทดสอบความหนาแน่นของชันดิน ค่าทดสอบการรับ
นําหนักของชันดินฐานราก ค่าทดสอบปริมาณนําบ่อบาดาล ค่าสํารวจทาง
ธรณีฟิสิกส์ หรือบริการอืนๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240
)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) {อยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 163 ข้อ 16} [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : กองช่าง] [รหัสบัญชี 320100]  

(2) ค่าจัดทําประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง           ตังไว้  10,000  บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางของทาง
ราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน (00241) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-
2564  หน้า 163 ข้อ 17} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองช่าง] [รหัส
บัญชี 320100]  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง  ค่าทีพัก  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะ
ชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564  หน้า 163 ข้อ 18} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
ช่าง] [รหัสบัญชี 320300]  

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร  เป็นค่าใช้จ่ายในการลง
ทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
เคหะชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564  หน้า 154 ข้อ 7} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
ช่าง] [รหัสบัญชี 320300]  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง  รักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อืนๆ ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะ
ชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564  164 ข้อ 19 } [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองช่าง] [รหัส
บัญชี 320400]  

วันทีพิมพ์ : 13/9/2560  14:04:23 หน้า : 59/73



ค่าวัสดุ รวม 780,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษถ่าย
เอกสาร  ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด  ตรายาง  กระดาน
ไวท์บอร์ด  แฟ้ม  กาว  เครืองเย็บกระดาษ  ลวดเย็บกระดาษ   เทปติด
สัน  เทปใส  เครืองคํานวณ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะ
ชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564  หน้า 171 ข้อ 6} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
ช่าง] [รหัสบัญชี 330100]  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถู
พืน  ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนํา นํายาทําความสะอาดต่างๆ และ
อืนๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน (00241)     {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564  หน้า 171 ข้อ 8} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
ช่าง] [รหัสบัญชี 330300]    

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างและเครืองมือช่าง  เช่น นํามันทา
ไม้ สี แปรง อิฐ หิน ปูน  ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ    ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะ
ชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564  หน้า 171 ข้อ 9} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
ช่าง] [รหัสบัญชี 330600]  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน เพลา ตลับลูกปืน นํามันมันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู กระจก
มองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน (00241) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564  หน้า 172 ข้อ 11} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
ช่าง] [รหัสบัญชี 330700]  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล,นํามันก๊าด,นํามันเบนซิน,ถ่านแก็สหุง
ต้ม,นํามันจารบี,นํามันเครือง ฯลฯ เพือใช้งานหรือกิจกรรมของ
เทศบาล เช่น รถกระเช้าไฟฟ้า รถกระบะตอนเดียว และรถ
จักรยานยนต์ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน (00241) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564  หน้า 172 ข้อ 10} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
ช่าง] [รหัสบัญชี 330800]  
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วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา นําเชือพันธุ์
สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช หญ้า เชือก ผ้าใบ ผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันสารเคมี สปริงเกอร์ สายยางฉีด
นํา จอบ เสียบ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564  หน้า 172 ข้อ 13} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
ช่าง] [รหัสบัญชี 331000]  

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายให้กับพนักงานเก็บขยะมูล
ฝอย เช่น รองเท้าบู๊ท ถุงมือผ้าปิดจมูก ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะ
ชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564  หน้า 173 ข้อ 15} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
ช่าง] [รหัสบัญชี 331200]  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk ,Compact Disc,Digita
l Video Disc) เทปบันทึก
ข้อมูล (Reel Magnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape)  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนือง สาย
เคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป ( Memory Chip)  คัตชีทฟีด
เดอร์ ( Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตชิง  บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,Lan Cart,Anti virus Card,Sound CardX 
เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต ์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพดิคอล (Optical )   เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-
ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะ
ชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241
)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 174 ข้อ 17} [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองช่าง] [รหัสบัญชี 331400]  
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งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 300,000 บาท

(1) อุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน   ตังไว้  300,000  บาท
        เพืออุดหนุนกิจการประปาหมู่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหา
ไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ
.ศ. 2548  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน (00241)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-
2564  หน้า 182 ข้อ 2} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองช่าง] [รหัส
บัญชี 610300]  

งานไฟฟ้าถนน รวม 800,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานไฟฟ้าสาธารณะ งานไฟฟ้า
ประปา  เช่น  ฟิวส์  สายไฟฟ้า ปลัก  สวิทซ์  คัตเอ้าท์  หลอด
ไฟฟ้า  บัลลาสต์   เบรกเกอร์  แมกเนติค โอเวอร์โหลด โฟโต้สวิทช์
อัตโนมัติ  แบ็ตเตอรี  เทปพันสายไฟฟ้า ระบบตู้ควบคุม  ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
เคหะชุมชน (00240)  งานการไฟฟ้าถนน (00242)  {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 171 ข้อ 7} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
ช่าง] [รหัสบัญชี 330200]  

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

(1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ตังไว้  500,000  บาท
        เพืออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ในการขยายเขต
ไฟฟ้าเพือทีอยู่อาศัย และขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร ฯลฯ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
เคหะชุมชน (00240)  งานการไฟฟ้าถนน (00242)   {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 182 ข้อ 1} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
ช่าง] [รหัสบัญชี 610400]  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 900,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 900,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 900,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 900,000 บาท

 (1) ค่าจ้างเหมาบริการ              ตังไว้  900,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ให้กับผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึง หรือจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ดําเนินการอย่างใดอย่าง
หนึง เช่น งานเก็บขนขยะมูลฝอย  งานกวาดถนนสองข้างทาง ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผน
งานเคหะชุมชน (00240)  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล (00244
)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 147 ข้อ 1} [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 320100]
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 205,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการค่ายเยาวชนแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายเยาวชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมารถ  ค่าทีพัก  ค่า
วิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้อง  ฯลฯ  ตัง
จ่ายจาก เงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252) {อยู่ในการเพิมเติม
หรือเปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  ฉบับที 1}  [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการออกตรวจติดตามประเมินกลุ่มอาชีพ จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการออกตรวจติดตามประเมินกลุ่มอาชีพ  เช่น  ค่า
อาหารและเครืองดืมของคณะกรรมการออกตรวจติดตามประเมินกลุ่ม
อาชีพ  ฯลฯ  ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561-2564  หน้า 183 ข้อ 1}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานัก
ปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000 บาท

(1) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองอุดรธานี (ยาเสพติด)     ตัง
ไว้   100,000บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองอุดรธานีตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(รายละเอียดตามโครงการ
อําเภอเมืองอุดรธานี) ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250
)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)  {อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 181 ข้อ 1}  [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 610200]

วันทีพิมพ์ : 13/9/2560  14:04:23 หน้า : 63/73



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาเยาวชนในเขต
เทศบาล   เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่า
เหรียญรางวัล ค่าสถานที ค่าจัดทําป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การ   จัดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260)  งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)  {อยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี หน้า 125 ข้อ 17} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [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)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  (00260)  งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)   {อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 173 ข้อ 16} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
การศึกษา] [รหัสบัญชี 331300]

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสีทีปฎิบัต
◌ิสืบต่อกันมาของชาวอีสานเรียกว่าจาฮีตหรือฮีตสิบสอง  เช่น ประเพณี
บุญพระเวส  ประเพณีบุญบังไฟ ประเพณีเข้าพรรษา  ประเพณีออก
พรรษา  บุญกฐิน  หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้องกับโครงการ ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   (00260)  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน  (00263) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 127
 ข้อ 20} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันรัฐพิธี  หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียว
ข้องกับโครงการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม  (00200)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน  (00263) {อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 126 ข้อ 18} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
การศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]
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โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋า
เอกสาร ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาอาคาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิดโครงการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ     ทีจําเป็นของ
โครงการ ฯลฯ (รายละเอียดโครงการตาม ทต.บ้านตาด กําหนด)  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน  (00263) {อยู่ในการเพิมเติมหรือเปลียนแปลงแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ฉบับที 1}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
การศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการวันสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์  หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ  ที
เกียวข้องกับโครงการ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน  (00263) {อยู่ใน
การเพิมเติมหรือเปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ฉบับ
ที 1} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการสืบสานงานประเพณีศรีอุดร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีศรีอุดร  งานประจําปีของ
จังหวัดอุดรธานี หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้องกับโครงการ ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน  (00263) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี หน้า 126 ข้อ 19} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 320300]

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 6,300,000 บาท
งบลงทุน รวม 6,300,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,300,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเดือ หมู่ที 9 (คุ้มริมคลอง
ชลประทาน)

จํานวน 220,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเดือ หมู่
ที 9 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 132.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง กว้างเฉลียข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพืนทีจราจรไม่น้อย
กว่า 396.00 ตารางเมตร พิกัดจุดเริมต้นโครงการ 48Q (267408E),
(1909963N)  จุดสินสุดโครงการ 48Q (267430E),(1909840N)  (
รายละเอียดตามแบบรูปและรายการประมาณราคาทีเทศบาลกําหนด)  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300)  แผน
งาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312)  {อยู่ในการเพิมเติมหรือเปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ฉบับที 1} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองช่าง] [รหัส
บัญชี 420900]  
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมอดินแดง หมู่ที 15 (เลียบ
คลองชลประทาน)

จํานวน 429,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมอดินแดง หมู่
ที 15 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง กว้างเฉลียข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีจราจรไม่น้อย
กว่า 780.00 ตารางเมตร พิกัดจุดเริมต้นโครงการ 48Q (264095E),
(1905308N) จุดสินสุดโครงการ 48Q (264234E),(1905452N)  (
รายละเอียดตามแบบรูปและรายการประมาณราคาทีเทศบาลกําหนด)  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300)  แผน
งาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312)  {อยู่ในการเพิมเติมหรือเปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ฉบับที 1} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองช่าง] [รหัส
บัญชี 420900]  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบหวาย หมู่ที 2 จํานวน 130,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบหวาย หมู่
ที 2 สายทางซอยกุ้งแก้ว ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง
รวม 55.00 เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง หรือพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 220.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริม
ต้นโครงการ 48Q (303120N),(2084776E) จุดสินสุด
โครงการ 48Q (302569N),(2079708E)  (รายละเอียดตามแบบรูป
และรายการประมาณราคาทีเทศบาลกําหนด)  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300)  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  {อยู่ในการเพิม
เติมหรือเปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ฉบับ
ที 1} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองช่าง] [รหัสบัญชี 420900]  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเครือหวายดิน หมู่ที 
13

จํานวน 196,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเครือ
หวายดิน หมู่
ที 13 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 101.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง กว้างเฉลียข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพืนทีจราจรไม่น้อย
กว่า 353.50 ตารางเมตร พิกัดจุดเริมต้นโครงการ 48Q (268722E),
(1910704N)  จุดสินสุดโครงการ 48Q (268731E),(1910631N)  (
รายละเอียดตามแบบรูปและรายการประมาณราคาทีเทศบาลกําหนด)  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300)  แผน
งาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312)  {อยู่ในการเพิมเติมหรือเปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ฉบับที 1} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองช่าง] [รหัส
บัญชี 420900]  
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนเดือ หมู่ที 9 
(คุ้มน้อยโนนดู่)

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนน
เดือ หมู่
ที 9 กว้าง 4.00 เมตร       ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง กว้างเฉลียข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีจราจรไม่น้อย
กว่า 460.00 ตารางเมตร พิกัดจุดเริมต้นโครงการ 48Q (266918E),
(1909526N)  จุดสินสุดโครงการ 48Q (266803E),(1909555N)  (
รายละเอียดตามแบบรูปและรายการประมาณราคาทีเทศบาลกําหนด)  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300)  แผน
งาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312)  {อยู่ในการเพิมเติมหรือเปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ฉบับที 1} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองช่าง] [รหัส
บัญชี 420900]  

โครงการก่อสร้างท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาด หมู่ที 1 จํานวน 423,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ตาด หมู่ที 1  ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.60 เมตร ยาว 200.00 เมตร พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ 48Q (264678E),(1914662N)  จุดสินสุด
โครงการ 48Q (264560E),(1914898N)  (รายละเอียดตามแบบรูป
และรายการประมาณราคาทีเทศบาลกําหนด)  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300)  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  {อยู่ในการเพิม
เติมหรือเปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ฉบับ
ที 1} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองช่าง] [รหัสบัญชี 420900]  

โครงการก่อสร้างท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาด หมู่ที 1 (สีแยก
โรงเรียนบ้านตาด)

จํานวน 200,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ตาด หมู่ที 1  ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40 เมตร ยาว 121.00 เมตร พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ 48Q (264883E),(1915061N) จุดสินสุด
โครงการ 48Q (264856E),(1914964N)  (รายละเอียดตามแบบรูป
และรายการประมาณราคาทีเทศบาลกําหนด)  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300)  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  {อยู่ในการเพิม
เติมหรือเปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ฉบับ
ที 1} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองช่าง] [รหัสบัญชี 420900]  

โครงการก่อสร้างท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาดใต้ หมู่ที 14 
(แยกศาลาประชาคม)

จํานวน 428,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาด
ใต้ หมู่ที 14  ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.60 เมตร ยาว 200.00 เมตร พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ 48Q (264678E),(1914662N)  จุดสินสุด
โครงการ 48Q (264560E),(1914898N)   (รายละเอียดตามแบบรูป
และรายการประมาณราคาทีเทศบาลกําหนด)  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300)  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) {อยู่ในการเพิม
เติมหรือเปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ฉบับ
ที 1} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองช่าง] [รหัสบัญชี 420900]  
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โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดหล่อกับที บ้านกกสะ
ทอน หมู่ที 5

จํานวน 428,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดหล่อกับ
ภายในหมู่บ้านกกสะทอน หมู่
ที 5 กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 170.00 เมตร พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ 48Q (266465E),(1912618N)  จุดสินสุด
โครงการ 48Q (266409E),(1912627N)  (รายละเอียดตามแบบรูป
และรายการประมาณราคาทีเทศบาลกําหนด)  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300)  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  {อยู่ในการเพิม
เติมหรือเปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ฉบับ
ที 1} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองช่าง] [รหัสบัญชี 420900]  

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนเดือพัฒนา 
หมู่ที 16

จํานวน 426,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
โนนเดือพัฒนา หมู่
ที 16 กว้าง 1.00-4.00 เมตร ยาว 356.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืนทีจราจรไม่น้อยกว่า 775.00 ตารางเมตร พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ 48Q (266536E),(1910604N)  จุดสินสุด
โครงการ 48Q (266356E),(191058N)  (รายละเอียดตามแบบรูปและ
รายการประมาณราคาทีเทศบาลกําหนด)  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในด้านเศรษฐกิจ (00300)  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  {อยู่ในการเพิม
เติมหรือเปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ฉบับ
ที 1} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองช่าง] [รหัสบัญชี 420900]  

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (โดยวิธี Pavement in-Place 
Recycling) บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที 11 สายทางเข้าหมู่บ้าน

จํานวน 2,100,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง (โดยวิธี Pavement in-
Place Recycling) บ้านศรีบุญเรือง   หมู่ที 11 สายทางเข้าหมู่บ้าน ผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลีย 6.00 เมตร หนา
เฉลีย 5 เซนติเมตร ระยะทาง 688.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 4,816.00 ตารางเมตร ป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ 48Q (277799N),(1981387E) จุดสินสุด
โครงการ 48Q (403740N),(2024140E)   (รายละเอียดตามแบบรูป
และรายการประมาณราคาทีเทศบาลกําหนด) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300)  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  {อยู่ในการเพิม
เติมหรือเปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ฉบับ
ที 1} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองช่าง] [รหัสบัญชี 420900]  
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โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุข
สมบูรณ์  หมู่ที 10

จํานวน 450,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม และขยายถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที 10 
 ช่วงที 1 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ระยะทาง 14.50 เมตร พร้อมรัศมีวงเลียว หรือพืนทีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 95.00 ตารางเมตร
 ช่วงที 2 ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ระยะทาง 3.00 เมตร พร้อมรัศมีวงเลียว หรือพืนทีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 15.00 ตารางเมตร  
 ช่วงที 3 ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ระยะทางรวม 728.00 เมตร หรือพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 728.00 ตารางเมตร  หรือมีพืนทีเทคอนกรีตรวมกันทังโครงการไม่
น้อยกว่า 838.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย พิกัด
จุดเริมต้นโครงการ 48Q (282263N),(2045826E) จุดสินสุด
โครงการ 48Q (421167N),(2035525E) (รายละเอียดตามแบบรูปและ
รายการประมาณราคาทีเทศบาลกําหนด) ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
ด้านเศรษฐกิจ (00300)  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (00310
)  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  {อยู่ในการเพิมเติมหรือ
เปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ฉบับที 1} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ: กองช่าง] [รหัสบัญชี 420900]  

โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมหินคลุกบดอัดแน่น บ้านหลุบหวาย หมู่ที 
2

จํานวน 320,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมหินคลุกบดอัดแน่น บ้าน
หลุบหวาย หมู่ที 2 สายทางซอยสวนยาง ทางหลวงสาย 2136 ผิวจราจร
หินคลุก กว้างเฉลีย 4.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 410.00 เมตร หรือมีพืนทีลงหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อย
กว่า 1,640.00 ตารางเมตร ป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้ายพิกัดจุดเริมต้น
โครงการ 48Q (388614N),(2073158E) จุดสินสุด
โครงการ 48Q (384998N),(1931292E)  (รายละเอียดตามแบบรูป
และรายการประมาณราคาทีเทศบาลกําหนด) ) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300)  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  {อยู่ในการเพิม
เติมหรือเปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 ฉบับ
ที 1} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองช่าง] [รหัสบัญชี 420900]  

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายค่าบํารุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมทีดินและสิงก่อสร้างของ
เทศบาลตําบลบ้านตาด ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ (00300)  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564  หน้า 164 ข้อ 18 } [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กอง
ช่าง] [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  ปรับปรุงสวนสาธารณะเพือแก้ไขปัญหาภาวะโลก
ร้อน  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุดทีมท
 0891.4/306 ลงวันที 3 กุมภาพันธ์ 2555  และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถินด่วนทีสุดทีมท 0891.4/682 ลงวัน
ที 23 มีนาคม 2555  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านการ
เศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการ
เกษตร (00321) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564  หน้า 148 ข้อ 4}  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานัก
ปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการรวมใจภักดิ ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรวมใจภักดิ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามมิ
นทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการ
เกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)   {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 149 ข้อ 5}  [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา นําเชือพันธุ์
สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกอร์(Spinkler)  จอบ
หมุน จานพรวน เครืองดักแมลง อวน กระชัง ฯลฯตังจ่ายจาก เงินราย
ได้    ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการ
เกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 172 ข้อ 13}   [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 331000] 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 20,293,318 บาท
งบกลาง รวม 20,293,318 บาท
งบกลาง รวม 20,293,318 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,726,179 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดําเนินงานด้านอืน  (00400)  แผน
งานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด] [รหัสบัญชี 110100]
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ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 593,661 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบียเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท
.) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดําเนินงานด้านอืน (00400
) แผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411)  {อยู่ในแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11} [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 110200]

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 242,001 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง ในอัตรา
ร้อยละ 5 และหักค่าตอบแทนพนักงานจ้างร้อยละ 5 ตังตามหนังสือ 
สํานักงานก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท. 0809.5/ว 9
ลงวันที 22 ม.ค. 57 และตามความใน พ.ร.บ.ประกันสังคม 2533 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 210,117 บาท   ตังจ่ายเงินอุดหนุน
ทัวไป จํานวน 31,884 บาท ปรากฏในด้านการดําเนินงานด้านอืน 
(00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) {อยู่
ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 110300]

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,352,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก้ผู้สูงอายุ 
ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552
 จํานวน 1,633 คน ๆ ละ 12 เดือน โดยแบ่งจ่ายตามช่วงอายุ 
60-69 ปี จํานวน 1,157 คน ๆ ละ 600 บาทต่อเดือน จํานวน 12 
เดือน อายุ 70-79 ปี  จํานวน 365 คน ๆ ละ 700 บาทต่อเดือน  
จํานวน 12 เดือน อายุ 80-89 ปี จํานวน 98 คนๆ ละ 800 บาท
ต่อเดือน จํานวน 12 เดือน อายุ 90 ปีขึนไป จํานวน 13 คนๆละ 
1,000 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป ปรากฏในด้านการดําเนินงานด้านอืน(00400) แผนงาน
งบกลาง (00410) งานงบกลาง  (00411) {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 145 ข้อ 1} [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 110700]

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,678,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 จํานวน 279 คน ๆ ละ 800 บาทต่อเดือน
จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านการ
ดําเนินงานด้านอืน (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง  (00411) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 145 
ข้อ 1} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 110800]

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 186,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 จํานวน 24 คนๆ ละ500 บาท   
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 144,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  และจํานวน 7 คนๆ ละ  500 บาท   จํานวน 12 เดือน  
เป็นเงิน 42,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการ
ดําเนินงานด้านอืน  (00400)  แผนงานงบกลาง  (00410)   
งานงบกลาง  (00411) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564
หน้า 145 ข้อ 2} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี
110900]
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สํารองจ่าย จํานวน 1,296,313 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเกิดขึน
เพือช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย  เช่น  อุทกภัย  วาตะภัย  
อัคคีภัย  ความเดือดร้อนต่าง ๆ  ของราษฎร หรือมีรายจ่ายทีนอก
เหนือไปจากงบประมาณทีได้รับอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2541 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที มท 
0313.4/ ว667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 เรือง การช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดําเนินงานด้านอืน  
(00400)  แผนงานงบกลาง  (00410)งานงบกลาง (00411) 
{อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 145 ข้อ 3} 
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 111000]

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 291,700 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ   
ตังไว้ 210,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถินหรือพืนทีในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนประชากรทังหมดในพืนที
ทีได้รับเงินสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพตามประกาศ
สํานักงานหลักประกันสุภาพแห่งชาติ  เรือง การบริหารงบกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2553 ลงวันที 21 
กันยายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วน
ทีสุดทีมท 0891.3/ ว 2199 ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2552  
เรืองการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน
หรือพืนทีตังจ่ายจากเงินรายได้ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
ด้านการดําเนินงานด้านอืน (00400) แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411){อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564
หน้า 146 ข้อ 4} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 111100]

(2) ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ 
ตังไว้   81,700   บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทยเป็นรายปี ในอัตราร้อยละเศษหนึงส่วนหกของรายรับจริงใน
ปีทีล่วงมาแล้วโดยไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงิน
อุดหนุนทุกประเภท ตังตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท.) ที ส.ท.ท. 562/2555  ลงวันที  28  
มิถุนายน  2555 เรืองการตังงบประมาณรายจ่ายเกียวกับค่าบํารุง
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในด้านการดําเนินงานด้านอืน  (00400)  แผนงานงบกลาง
  (00410)  งานงบกลาง  (00411) {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-
2564  หน้า 167 ข้อ 1} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : 
สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 111100]
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่กรรม
ตาม พรก. จ่ายเงินเดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
การดําเนินงานด้านอืน  (00400)  แผนงานงบกลาง  (00410)   
งานงบกลาง  (00411)  {อยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564
หน้า 168 ข้อ 5} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี
111200]

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 897,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
(กบท.) ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.5/ว30 ลงวันที  24  กันยายน  2550โดยให้
คํานวณจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจําปีโดย
ไม่รวมเงินอุดหนุนจํานวนร้อยละ  2 ของรายรับ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านการดําเนินงานด้านอืน  (00400)  แผนงาน
งบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411)  {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 168 ข้อ 7} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ
: สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 120100]

เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน จํานวน 8,784 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบํานาญของข้าราชการถ่ายโอน นายสุวพงษ์  วัฒนาวดี 
ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีธุรการ 6 ในอัตราเดือนละ  732  บาท  จํานวน 
12 เดือน รวมตังจ่ายเป็นเงินทังสิน  8,784  บาทตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านการดําเนินงานด้านอืน  (00400)  แผนงาน
งบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411) {อยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 167 ข้อ 4} [หน่วยงานทีรับผิดชอบ 
: สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 120400]
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