
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลบ้านตาด

อําเภอ เมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 70,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 14,012,093 บาท
งบบุคลากร รวม 9,704,093 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีตําบลบ้านตาด  เดือน
ละ  28,800  บาทโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน12เดือน  เป็น
เงิน  345,600  บาท  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 210100]

2. เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านตาด  จํานวน 2
 คนๆ ละ 15,840 บาท  ต่อเดือน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน เป็นเงิน   380,160   บาท 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 210100]

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลบ้าน
ตาด  เดือนละ  6,000  บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  เป็น
เงิน  72,000  บาท 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ: สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 210200]

2. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีตําบลบ้าน
ตาด จํานวน 2 คนๆ ละ 4,500 บาท ต่อเดือนโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน เป็นเงิน  108,000   บาท 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ: สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 210200]
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท
3.1 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตําบลบ้านตาด  เดือน
ละ  6,000  บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน12เดือน  เป็นเงิน  72,000
  บาท 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 210300]

3.2 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีตําบลบ้าน
ตาด  จํานวน 2 คนๆ ละ 4,500บาท ต่อเดือนโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน เป็นเงิน  108,000   บาท    
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 210300]

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 207,360 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบ้านตาด เดือน
ละ 10,080 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน12เดือน เป็นเงิน 120,960
  บาท  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 210400]

2. เพือจ่ายเป็นเงินเดือนทีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบ้านตาด  เดือน
ละ 7,200 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  เป็นเงิน  86,400
  บาท 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 210400]

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,555,200 บาท
1. ประธานสภาเทศบาล  เดือนละ15,840  บาท   จํานวน 1 คน     เป็น
เงิน 190,080   บาท
2. รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960 บาท  จํานวน 1 คน    เป็น
เงิน 155,520   บาท
3. สมาชิกสภาเทศบาล  เดือนละ10,080 บาท จํานวน 10 คน   เป็น
เงิน  1,209,600 บาท    โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  เป็น
เงิน  1,555,200  บาท 
       เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 210600]
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,855,773 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,991,493 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน12เดือน  
    เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 220100] 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 175,200 บาท
        - เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  ตังไว้ 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 220200]

        - เงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล   ตังไว้  84,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาลผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 8 ทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบทีกําหนด อัตราเดือนละ 5,600 บาท โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
    เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 220200]

        - เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองปลัดเทศบาล  ตังไว้  67,200  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนรองปลัดเทศบาลผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถินระดับกลาง  ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบที
กําหนด อัตราเดือนละ 5,600 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ :สํานักปลัด]  [รหัสบัญชี 220500]
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 271,200 บาท
        - ปลัดเทศบาล ตังไว้    84,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดเทศบาลของผู้ดํารง
ตําแหน่ง ระดับ 8  ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบทีกําหนดอัตราเดือน
ละ 5,600 บาท    โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
    เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 220300]

        - รองปลัดเทศบาล  ตังไว้  109,000  บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งรองปลัดเทศบาลระดับกลางและระดับ
ต้น ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกําหนด ระดับต้นอัตราเดือนละ 3,500
 บาท  ระดับกลางอัตราเดือนละ 5,600 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน 
    เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535)
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 220300] 

        - หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลและหัวหน้าฝ่าย ระดับอํานวยการต้น ตัง
ไว้  78,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลทีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบทีกําหนดหัวหน้าสํานักปลัดอัตราเดือนละ 3,500 บาท หัว
หน้าฝ่ายอัตราเดือนละ 1,500  บาท จํานวน 2 คน   โดยคํานวณตังจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน 
    เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535)
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 220300] 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,264,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเพิมค่าจ้างประจําปี  โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12เดือน  
    เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 220600] 
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 153,240 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
        เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน 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
ท้องถิน  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว 
         เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 220700]

งบดําเนินงาน รวม 4,051,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 834,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 364,000 บาท
 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง ตังไว้  300,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง ประธาน กกต.ท้อง
ถิน กกต.ท้องถิน ผอ.กกต.ท้องถิน นายอําเภอ/ผอ.เขต นายทะเบียน
อําเภอ/นายทะเบียนท้องถิน  อนุกรรมการ/บุคคลทีได้รับการแต่งตัง ผอ
.ประจําหน่วยเลือกตังเจ้าหน้าทีนับคะแนน เจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย
ประจําทีเลือกตัง ค่าอาหารทําการนอกเวลา สําหรับพนักงานและเจ้าหน้าที
ปฏิบัติงานเกียวกับการเลือกตัง ทังในกรณีเลือกตังสมาชิกสภาท้องถิน/ผู้
บริหารท้องถินใหม่ และกรณีแทนตําแหน่งทีว่าง  ฯลฯ  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน ที มท 0890.4/ว1932
  ลงวันที  16  มิถุนายน  2552 เรือง การจัดเตรียมค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถินทีองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินรับผิดชอบ  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 164 ข้อ 20 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ :   สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 310100]

 - เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี) ตัง
ไว้ 64,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เป็นกรณี
พิเศษ   ฯลฯ    
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2557 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง)
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 165 ข้อ 25 ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 310100] 
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ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการดําเนินการต่างๆ ของเทศบาลตําบล
บ้านตาด เช่น ค่าเบียประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการ
วิสามัญ ฯลฯ  
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 162 ข้อ 12 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 310200

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
ความจําเป็นเร่งด่วนของเทศบาลตําบลบ้านตาดเบิกจ่ายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 166 ข้อ 27
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 310300]

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่า/เช่าซือบ้านของพนักงานเทศบาลตําบลบ้านตาด และผู้มี
สิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 5862 ลงวันที 12 ตุลาคม 2559  
         เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 162 ข้อ 13
 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 310400]

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตําบลบ้าน
ตาด และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบกําหนด   
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือ
สังการทีเกียวข้อง)  
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 162 ข้อ 14 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 310500] 
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ค่าใช้สอย รวม 1,607,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้กับผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดซึง
มิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อ
สร้าง ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
        1) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว.1452  ลงวัน
ที  27  พฤษภาคม  2541  เรือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
        2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 17120 ลงวันที 9  ธันวาคม  2560  เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 163 ข้อ 16
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320100]

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการเช่าเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร  ฯลฯ จํานวน  12  เดือน  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 166 ข้อ 28
 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320100]

ค่าใช้จ่ายในการตักสิงปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตักสิงปฏิกูล ฯลฯ 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 160 ข้อ 5 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)  [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320100]

ค่าซักฟอกผ้า จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซักฟอกผ้าของเทศบาลตําบลบ้านตาด   เช่น  ซักผ้าม่าน ผ้า
ปู โต๊ะ เก้าอี เครืองนอนในการรับเสด็จ ฯลฯ 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 159 ข้อ 14
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320100]

ค่าติดตังโทรศัพท์ภายในสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตังโทรศัพท์ของเทศบาลตําบลบ้าน
ตาด อินเทอร์เน็ตพร้อมเดินสายแลนด์ ฯลฯ  
          เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 9
  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320100]
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ค่าธรรมเนียมศาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาลในการพิจารณาคดีต่างๆ ของศาล ฯลฯ  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 165 ข้อ 26
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320100]

ค่าเย็บหนังสือ,เข้าปกหนังสือ,ถ่ายเอกสารพิมพ์เขียวและแบบพิมพ์ต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ,เข้าปกหนังสือ,ถ่ายเอกสารพิมพ์เขียวและแบบ
พิมพ์ต่างๆ  เช่น  เข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผน
พัฒนาตําบล ฯลฯ 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 159 ข้อ 3 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป(00111 ) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320100]

ค่ารับวารสาร/หนังสือพิมพ์/หนังสือระเบียบกฎหมายโนการปฏิบัติราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารหรือซือวารสารต่าง ๆ สําหรับบริการประชาชนที
มาใช้บริการทีเทศบาลตําบลบ้านตาด  เช่น หนังสือพิมพ์  วารสารท้อง
ถิน  และหนังสือระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ฯลฯ 
         เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 160 ข้อ 8
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320100]
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 110,000 บาท
       - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตังไว้ 20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ของหน่วย
ราชการต่าง ๆ ทีมานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยียมชม  หรือทัศนศึกษาดู
งาน  เช่น ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืมทีไม่มีแอลกอฮอล์ ซึงมีค่าอาหาร
ว่าง หรือขนมประกอบ ค่าของขวัญหรือของทีระลึก  ค่าพิมพ์เอกสาร ฯลฯ
  
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว.2381  ลง
วันที  28   กรกฎาคม  2548  เรือง   การตังงบประมาณและการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  โดยให้
ตังงบปราณไว้ไม่เกิน 1%  ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว
โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน   
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 166 ข้อ 29
 ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)  [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320200]

     - ค่าเลียงรับรองประชุมสภาท้องถิน          ตังไว้  30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินและผู้ทีเกียวข้องใน
การประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับ
แต่งตังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  ฯลฯ 
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว.2381 ลง
วันที   28 กรกฎาคม  2548  เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  โดยให้ตัง
งบปราณไว้ไม่เกิน 1%  ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว
โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 166 ข้อ 30
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)   งานบริหารทัวไป (00111)  [หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320200]

        - ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ ตังไว้   60,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเตรียมการรับเสด็จ  เช่น ค่าจัดสถานที ค่าซือธงชาติ และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ เกียวกับการรับเสด็จ ฯลฯ      
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 164 ข้อ 22
 ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320200]
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของผู้
บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง ที
มีคําสังให้ไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียงการเดินทาง ค่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ  
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 163 ข้อ 18
 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเป็นค่าใช้จ่ายในการลง
ทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง   นายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี   เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านตาด  ทีมีคําสังให้ไป
ราชการ  ฯลฯ  
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 154 ข้อ 7
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)  [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังกรณีเลือกตังครบวาระกรณีเลือกตัง
แทนตําแหน่งทีว่าง กรณีเลือกตังใหม่   เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจัดตังศูนย์
ประสานงานการเลือกตัง ค่าจัดทําป้ายประกาศผลคะแนน ค่าเบียเลียง ที
พัก และพาหนะของ กกต.ท้องถิน / ผอ.กกต.ท้องถิน ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการประชุมอบรมบุคลากร/เจ้าหน้าทีปฏิบัติงานเลือกตัง ค่าประชา
สัมพันธ์การเลือกตัง ค่าเครืองเขียน แบบพิมพ์ และวัสดุทีใช้ในการเลือก
ตัง ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตัง / บัตรเลือกตังตัวอย่าง ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชือ
ผู้มีสิทธิเลือกตัง/ผู้เสียสิทธิเลือกตัง ค่าจัดพิมพ์คู่มือการรับสมัคร/กกต.ท้อง
ถิน และ กปน. ค่าจัดพิมพ์หนังสือประกาศระเบียบ ข้อกําหนดคณะ
กรรมการการเลือกตัง ว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหาร
ท้องถิน ค่าจัดซือหรือค่าซ่อมแซมหีบบัตรเลือกตังและคูหาลงคะแนน   ค่า
นํามันเชือเพลิง รายการค่าใช้จ่ายอืนๆทีอาจจะเกิดขึน ฯลฯ
         เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที มท 0890.4
/ว1932  ลงวันที  16  มิถุนายน  2552 เรือง การจัดเตรียมค่าใช้จ่าย
สําหรับการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถินทีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินรับผิดชอบ  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 165 ข้อ 23
 ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111)  [หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]
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ค่าใช้จ่ายในการส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินก่อให้เกิดความเสียหาย  ฯลฯ 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 169 ข้อ 24 ตัง
จ่ายจาก เงินรายได้    ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [รหัส
บัญชี 320300] [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด]

ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบ้าน
ตาด เช่น การสอบคัดเลือก  การคัดเลือก  การสอบแข่งขันต่าง ๆ รวมทัง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการสอบ และอืน ๆ ทีเกียวกับการ
สรรหาบุคคล ฯลฯ    
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 9 ตัง
จ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการ "ปลูกป่าในใจคน" ตามศาสตร์พระราชา (รัชการที9) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าพันธุ์กล้าไม้ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ทีเกียวข้องกับโครงการและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นของ
โครงการ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบลบ้านตาดกําหนด) 
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24  สิงหาคม 2553 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 54 ข้อ 3 ตังจ่ายจาก เงินรายได้    ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการติดตังระบบสํานักทะเบียนท้องถิน เทศบาลตําบลบ้านตาด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดตังสํานักงานทะเบียนท้องถิน
เทศบาลตําบลบ้านตาด ในการติดตังระบบ การจัดเตรียม
วัสดุ อุปกรณ์  และครุภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม  (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 58 ข้อ 3 ตังจ่ายจาก เงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ตัง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที ท 0808.2/ว. 1224  ลงวัน
ที  22 เมษายน 2552  เรือง โครงการเพือการจัดทําปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ  
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 176 ข้อ 25
 ตังจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300] 
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โครงการฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในระบอบประชาธิปไตย  เช่นค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าจัดทําป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนๆ  เกียวกับโครงการ  ฯลฯ 
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561)  หน้า 57 ข้อ 2  ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการวันสตรีสากล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสตรีสากล เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบลบ้านตาดกําหนด) 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 159 ข้อ 3 ตังจ่าย
จาก เงินรายได้    ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300] 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ฯลฯ   (ราย
ละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบลบ้านตาด)  
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24  สิงหาคม 2553
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 117 ข้อ 2 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300] 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทียวโดยชุมชนตามเส้นทางวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลบ้านตาด

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเทียวโดยชุมชนตามเส้นทางวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบ้าน
ตาด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการ
เทศบาลตําบลบ้านตาดกําหนด) 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 59 ข้อ 4  ตังจ่ายจาก เงินรายได้    ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320300] 
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โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลบ้านตาด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลบ้านตาด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ ฯลฯ
 (รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบลบ้านตาดกําหนด) 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 59 ข้อ 4 ตังจ่ายจาก เงินรายได้    ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300

โครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (ทีอ่านหนังสือ รักการอ่าน) จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ของคนไทยและส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดยการจัดหาทีอ่าน
หนังสือให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมรักการอ่าน เพือสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ของไทย ได้แก่ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดหาหนังสือ การจัดหาวารสาร
ต่าง ๆ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์  และครุภัณฑ์ต่างๆ สําหรับบริการ
ประชาชนทีมาใช้บริการการ ฯลฯ 
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท0816.5
/ว1081 ลงวันที 17 เมษายน 2561  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 56 ข้อ 1 ตังจ่ายจาก เงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง  รักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 164 ข้อ 19
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320400]
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ค่าวัสดุ รวม 770,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร หมึก  ดินสอ  ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ 
คลิป เป๊ก เข็มมุด เทป พี.วี.ซี. แบบใส  ลวดเย็บกระดาษ  กาว   แฟ้มใส่
เอกสาร  สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ต่างๆ  ผ้า   แปรงลบ
กระดาน ตรายาง ซองจดหมาย  ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ  ตะแกรงวางเอกสาร เครืองตัด
โฟม  เครืองตัดกระดาษ  เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ  ภาพเขียน   พระ
บรมฉายาลักษณ์   กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วย
งาน มู่ลี ม่านปรับแสง  (ต่อแผ่น)  พรม  (ต่อผืน)  นาฬิกาตังหรือ
แขวน เครืองคํานวณเลข  พระพุทธรูป พระบรมรูป ฯลฯ  จะดําเนินการจัด
ซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติ
ไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี 
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตาม
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 171 ข้อ 6
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 330100]งบประมาณ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 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
 จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตาม
บันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 171 ข้อ 7 ตัง
จ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  (00100)  แผน
งานบริหารงานทัวไป  (00110)  งานบริหารทัวไป  (00111)  [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 330200]

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 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 ฯลฯ จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดย
จัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี 
  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 171 ข้อ 8  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 330300]
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 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,กรวยจราจร ฯลฯ จะดําเนินการจัดซือเมือขาด
แคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อย
กว่า 12 ครังต่อปี 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564   หน้า 172 ข้อ 11
  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 330700]

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุง
ต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง  ฯลฯ  จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและ
มีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครัง
ต่อปี 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564   หน้า 172 ข้อ 10
  ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)  [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 330800]

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป แผ่นซีดี)  ป้าย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตัง
กล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและ
มีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครัง
ต่อปี 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 173 ข้อ 14
  ตังจ่ายจาก เงินรายได้    ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 331100]

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุแต่งกาย เช่น  เครืองแบบ เสือ กางเกง ผ้า เครือง
หมายยศและสังกัด  ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก  ฯลฯ  จะดําเนินการจัด
ซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติ
ไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 173 ข้อ 15
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)  [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 331200]
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 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) 
แบบฮาร์ดดิสต ์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพดิคอล
 (Optical )  เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000
.-บาท ฯลฯ จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้
โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 174 ข้อ 17   ตัง
จ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 331400]

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
          - วัสดุอืนๆ   ตังไว้    5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ  ทีไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบ
วิธีการงบประมาณ เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชือม
แก็ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ  จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมี
ความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อ
ปี  
            เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 176
 ข้อ 23  ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  (00100
)  แผนงานบริหารงานทัวไป  (00110)  งานบริหารทัวไป  (00111
) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 331700]

           -  วัสดุรถบรรทุกนํา   ตังไว้  5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุรถบรรทุกนํา เช่น  หัวกะโหลก  หัวฉีดนํา ฯลฯ  จะ
ดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตาม
บันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี  
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 176 ข้อ 23 ตังจ่าย
จาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)   [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 331700]
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 840,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า  สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านตาด สถานี
ตํารวจชุมชนตําบลบ้านตาด และโรงปุ๋ยของเทศบาล  ฯลฯ  
เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
            เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 162
 ข้อ 16 ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100
) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111
)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 340100]

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสํานักงานเทศบาลตําบลบ้านตาด  สถานีตํารวจ
ชุมชนตําบลบ้านตาดและโรงปุ๋ยของเทศบาล ฯลฯ  
เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
            เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 162
 ข้อ 16  ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100
) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 340200]

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน, ค่าโทรศัพท์เคลือนที,ค่าโทรสาร  ฯลฯ  
เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
            เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 162
 ข้อ 16  ตังจ่ายจาก เงินรายได้    ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100
) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 340300]

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ยากร ฯลฯ 
เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
                เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 162
 ข้อ 16  ตังจ่ายจาก เงินรายได้    ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100
) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 340400]
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ ระบบการสือสารอิเลกทรอนิกส์ ระบบอิน
เทอร์เน็ต  (Internet)  และค่าสือสารอืน ๆ ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ ฯลฯ 
เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
            เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 162
 ข้อ 16  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100
) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 340500]

งบลงทุน รวม 222,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 222,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 4 ฟุต  พร้อมเก้าอี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี  จํานวน 1
  ชุด ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังตาม
ราคาทีสามารถจัดซือตามราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความ
ประหยัด  
            เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 104 ข้อ 1 ตังจ่ายจาก เงินรายได้    ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 410100]

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า จํานวน 1  เครือง แบบข้อแข็ง  
1) เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย  2) เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4
 แรงม้า  3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี  4) พร้อมใบ
มีด  ครุภัณฑ์ดังกล่าว ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 104 ข้อ 1 ตังจ่ายจาก เงินรายได้    ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 410900]

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที
ไม่รวมถึงค่าบํารุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมแซม ฯลฯ 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 164 ข้อ 19
   ตังจ่ายจาก เงินรายได้    ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 411800]
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งบรายจ่ายอืน รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินในการว่าจ้างทีปรึกษาเพือสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการตามมิติด้านคุณภาพการให้บริการ  ฯลฯ  
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)
         เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 10
 ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111) [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 510100]

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท ระดับอําเภอ
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในการดําเนินการ
กิจการของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอเมือง (ตามรายละเอียดของโครงการฯ) 
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559)
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 2/2561) หน้า 59 ข้อ 1  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 610100] 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองอุดรธานี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองอุดรธานีตาม
โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีทุ่งศรีเมืองและกาชาดจังหวัด
อุดรธานี (ตามรายละเอียดโครงการ)  
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 178 ข้อ 5 ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)  [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 610200] 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,135,540 บาท
งบบุคลากร รวม 1,697,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,697,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,328,540 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  5 ตําแหน่ง  ดังนี 
1. ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (อํานวยการท้องถิน ระดับ
ต้น)  จํานวน  1  ตําแหน่ง
2. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ (อํานวยการท้องถิน ระดับ
ต้น)   จํานวน  1  ตําแหน่ง
3. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป (อํานวยการท้องถิน ระดับต้น)   
จํานวน  1  ตําแหน่ง
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน  1  ตําแหน่ง
5. นิติกร   จํานวน  1  ตําแหน่ง
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
        เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี
        1. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
        2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  (00100)   แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัส
บัญชี 220100]

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงิน พตก.สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ตําแหน่งนิติกร 
ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
        เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี
        1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นรายจ่ายทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินอาจจ่ายได้ พ.ศ.
2559
        2. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535 
        3. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  (00100)   แผน
งานบริหารงานทัวไป  (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัส
บัญชี 220200]
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง 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)  ในอัตรา
เดือนละ  1,500  บาท   เป็นเงิน  18,000  บาท
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
        เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี
        1. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535 
        2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11} 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  (00100)   แผน
งานบริหารงานทัวไป  (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัส
บัญชี 220300]

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 237,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเพิมค่าจ้าง
ประจําปี ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
        เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี
        1. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญ
และเงินอืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535 
        2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138  
ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)  แผนงาน
บริหารงานทัวไป  (00110)  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)  
[หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัสบัญชี 220600]
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งบดําเนินงาน รวม 332,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
        -  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)
ตังไว้ 50,000 บาท    
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)   
            เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจํา
ปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2557
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/
ว 859 ลงวันที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นราย
จ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  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 และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถินลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
 4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที 
มท 0809.3/ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 165 ข้อ 25  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัสบัญชี 310100]

         - ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด  ตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด  
            เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
 1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที พ.ศ. 2539 
 2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0406.4/ว 
38 ลงวันที  28  เมษายน  2558                
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 เพิมเติม 
(ฉบับที 3/2561) พ.ศ. 2561  หน้า 20 ข้อ 6 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)    [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน]  [รหัสบัญชี 310400]
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ  
        เป็นไปตามระเบียบ 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  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 162 ข้อ 13 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)  
แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
(00112) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] 
[รหัสบัญชี 310400]

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ทีควรจะได้รับ  
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
 3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง  การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564   หน้า 162    ข้อ 13
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)  แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัส
บัญชี 310500]
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่าง
หนึงซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิง
ก่อสร้างหรือเพือจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ค่าดูแลระบบเว็บไซต์ ฯลฯ 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ ดังนี 
            1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิมเติม
ถึง  ฉบับที 13  พ.ศ. 2552 
            2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน   พ.ศ. 2542
            3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
            4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 17120 ลงวันที 9  ธันวาคม  2560  เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
            เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 169 ข้อ 1
  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)  แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัส
บัญชี 320100]

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและจัดบริการรับเรืองราวร้องทุกข์ของประชาชน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและจัดบริการรับเรืองราวร้องทุกข์
ของประชาชน ในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ฯลฯ
 เป็นไปตามหนังสือสํานักปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี ที นร 0107/ว 1714
 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์  2558 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 169 ข้อ 1  ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)  แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) [หน่วยงานที
รับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัสบัญชี 320100]
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ทีเดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ โดยมีค่าใช้
จ่าย ประกอบด้วย  ค่าเบียเลียง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอด
รถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในการเดินทางไป 
         เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
        1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไป    ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
        2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
        3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
         เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 163 ข้อ 18
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัส
บัญชี 320300]

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาในการพัฒนา
บุคลากร  โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้ไปราชการ ฯลฯ  
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564    หน้า 154 ข้อ 7
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)  แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัส
บัญชี 320300]
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โครงการฝึกอบรมประชาคมเพือการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมประชาคมเพือการจัด
ทําแผนชุมชน  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 13
  พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2542
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548  
 4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559
 5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 1002 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2560 เรือง การเชือมโยงและบูรณาการ
แผนในระดับพืนที ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
 6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวันที 12
 มีนาคม 2553 เรือง การสนับสนุนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถินแบบ
บูรณาการ 
 7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 156 ข้อ 1  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110)  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) }   [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน]  [รหัสบัญชี 320300]
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โครงการฝึกอบรมประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิมเติมหรือเปลียนแปลง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิมเติมหรือเปลียน
แปลง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 13
  พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548  
 4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559
 5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที 29 มกราคม  2559  เรือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที 10 ตุลาคม 2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559  
 7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 1002 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2560 เรือง การเชือมโยงและบุรณาการ
แผนในระดับพืนที ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
 8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวันที 12
 มีนาคม 2553 เรือง การสนับสนุนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถินแบบ
บูรณาการ  
 9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 976 ลงวันที 11
 มีนาคม 2554 เรือง การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมืองของรัฐ  
 10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564) เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561)  หน้า 60  ข้อ 5 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ (00112) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผน
งาน] [รหัสบัญชี 320300]
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

        เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับ
ที 13  พ.ศ. 2552 
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน    พ.ศ. 2542
        3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2
/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
        4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
        5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
        6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
         เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า  164
  ข้อ 19   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100
)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผน
งาน] [รหัสบัญชี 320400]
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิน
เปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี  
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อม
แซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  หนังสือ เครือง
คิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอีพลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรา
ยาง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร เครืองตัดโฟม เครือง
ตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที พระบรมยา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้านชือสํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
จาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อ
ผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระเป่า ตาชังขนาดเล็ก ฯลฯ
 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํานาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  นํายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ    
        เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
        1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 171 ข้อ 6
  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัส
บัญชี 330100]
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี  
 (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดัง
นี  ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแส
ไฟฟ้า เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า  เครืองประจุ
ไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชินส่วน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิงคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครือง
รับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
        เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
        1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 172 ข้อ 7
  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)   งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองวิชาการและแผนงาน] [รหัส
บัญชี 330200]
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  ขาตัง
กล่อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครืองกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรีการ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที
ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
     เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
      1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
      เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 173 ข้อ 14
  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัส
บัญชี 331100]
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัต
ซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
    เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564หน้า 174 ข้อ 17  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน บริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป(00110)  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [รหัส
บัญชี 331400]
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งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน  จํานวน  1  เครือง 
โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและ
สังคม  ดังนี
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)  
จํานวน 1 หน่วย โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1.1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit)  ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ
1.2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.4 GHz 
2) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 TB  
หรือชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB  
จํานวน 1 หน่วย
4) มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
5) มี DVD-RW  หรือดีกว่า  แบบติดตังภายใน (Internal)  หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย
6) มีช่องเชือมต่อ (Interface)  แบบ USD หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อย
กว่า  3 ช่อง
7) มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8) มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
9) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า wifi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth  
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 104 ข้อ 3 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหาร
ทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)  งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ (00112) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองวิชาการและแผน
งาน] [รหัสบัญชี 411600]
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งบรายจ่ายอืน รวม 90,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 90,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ฟ้องคดีตามคําพิพากษาศาล กรณีองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินแพ้คดี

จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับผู้ฟ้องคดีตามคําพิพากษาศาล กรณีทีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินแพ้คดี 
        เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
        1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 255 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
        2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ
. 2543  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 165 ข้อ 26
} ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)  แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112
)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ: กองวิชาการและแผนงาน] [รหัส
บัญชี 550000]

งานบริหารงานคลัง รวม 2,832,640 บาท
งบบุคลากร รวม 2,347,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,347,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,369,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  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. เจ้าพนักงานการเงินละบัญชีปฏิบัติงาน   
        จํานวน  1  ตําแหน่ง
    5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน     
        จํานวน  1  ตําแหน่ง
    6. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
        จํานวน 1 ตําแหน่ง
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
    เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี
    1. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11} ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  (00100)   แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 220100]
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 115,200 บาท
     - เงินค่าตอบแทนรายเดือน     ตังไว้  67,200  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองคลัง (อํานวยการ
ท้องถิน ระดับกลาง) ในอัตราเดือนละ   5,600  บาท  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
    เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี
    1. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  (00100)   แผน
งานบริหารงานทัวไป  (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 220300]

    - เงินเพิมการครองชีพชัวคราว          ตังไว้  48,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 3  ตําแหน่ง  ดังนี 
    1. เจ้าพนักงานการเงินละบัญชีปฏิบัติงาน  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  จํานวน  1  ตําแหน่ง
    3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  จํานวน  1  ตําแหน่ง
 โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
    เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี
    1. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535 
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  (00100)   แผน
งาน บริหารงานทัวไป  (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 220200]

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนท้องถิน ดังนี
    1. ผู้อํานวยการกองคลัง   (อํานวยการท้องถิน ระดับกลาง) ในอัตรา
เดือนละ   5,600  บาท 
    2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   (อํานวยการท้องถิน ระดับต้น) ใน
อัตราเดือนละ 1,500  บาท 
    3. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัวไป (อํานวยการท้องถิน ระดับต้น)  ใน
อัตราเดือนละ  1,500  บาท                 
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
    เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี
    1. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน   พ.ศ. 2535 
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป  (00100)   แผน
งานบริหารงานทัวไป  (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 220300]
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีการเงินและ
บัญชี  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน         
    เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี
    1. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11} ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)  แผน
งานบริหารงานทัวไป  (00110) งานบริหาร   งานคลัง (00113) [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 220400]

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่ลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง เจ้า
หน้าทีการเงินและบัญชี  โดย คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน 
    เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี
    1. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535 
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)  แผน
งาน บริหารงานทัวไป  (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)    [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 220500]

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 370,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเพิมค่าจ้าง
ประจําปี จํานวน  3  ตําแหน่ง  ดังนี
    1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     จํานวน   1  ตําแหน่ง
    2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ         จํานวน   1  ตําแหน่ง
    3. คนงานทัวไป              จํานวน   1  ตําแหน่ง
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
    เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี
    1. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)  แผน
งานบริหารงานทัวไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 220600]
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน  3
  ตําแหน่ง  ดังนี
    1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน   1  ตําแหน่ง
    2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ     จํานวน   1  ตําแหน่ง
    3. คนงานทัวไป     จํานวน   1  ตําแหน่ง
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
    เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี
    1.) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญและ
เงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    2.) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138
  ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)  แผน
งานบริหารงานทัวไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)   [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 220700]
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งบดําเนินงาน รวม 485,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
        - เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี) ตังไว้  50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)   
    เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  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 และวิธี
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถินลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
    4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3
/ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับ
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 165 ข้อ 25  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)  แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 310100]

       - ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง   ตังไว้  30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างในการปฎิบัต
◌ิหน้าทีเกียวกับการจัดซือจัดจ้างต่างๆ 
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี 
    1) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0406.5/ว 156  ลงวัน
ที  19  กันยายน  2560  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ                      
    2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0406.4/ว 38 ลงวัน
ที  28  เมษายน  2558                  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564  หน้า 164 ข้อ 21
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)  แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งาน บริหารงานคลัง (00113)   [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองคลัง]  [รหัสบัญชี 310100]
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจในการ
ปฏิบัติหน้าทีเกียวกับการเลือกตัง  และการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
อืน ๆ ตามทีได้รับมอบหมาย ฯลฯ 
    เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการทีเกียวข้อง ดังนี 
    1.)หนังสือ มท 0808.2/ว 2409  ลงวันที  17  พฤศจิกายน  2559
  เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
    2.)หนังสือ มท 0808.4/5557 ลงวันที 18  มิถุนายน  2553
  เรือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
    3) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0406.4/ว 38 ลงวัน
ที  28  เมษายน  2558                  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 166  ข้อ 27
} ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)  แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) [หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ : กองคลัง]   [รหัสบัญชี 310300]

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีจะได้รับ  
    เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2548 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 162 ข้อ 13  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)  แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 310400]
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ
ทีควรจะได้รับ  
    เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
    3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
    5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564   หน้า 162 ข้อ 13
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)  แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) [หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 310500]

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือบุคคลภายนอกทําการอย่างใดอย่าง
หนึงซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมเสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิง
ก่อสร้างหรือเพือจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ค่าดูแลระบบเว็บไซต์ ฯลฯ 
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ ดังนี 
    1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552 
    2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
    3.) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 
เรือง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณราย
จ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 17120 ลง
วันที 9  ธันวาคม  2560  เรือง หลักเกณฑ์การ  เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 163  ข้อ 16
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) }  [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองคลัง]  [รหัสบัญชี 320100]
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง ทีเดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ โดยมีค่าใช้
จ่าย ประกอบด้วย   ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ  ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้
สนามบินและค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในการเดินทางไป 
    เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ 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 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 163 ข้อ 18  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 320300]

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาในการพัฒนา
บุคลากร  โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้ไปราชการ ฯลฯ 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557   
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 154 ข้อ 7 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)  แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการปรับปรุงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การ
ออกสํารวจข้อมูลภาคสนาม  การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561)หน้า 61 ข้อ 7  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 320300]
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ 
    เป็นไปตาม ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
    1.)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556  เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
    2.)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร  ปกครอง
ส่วนท้องถิน
    3.)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า  164  ข้อ 19
   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)  แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 320400]

วันทีพิมพ์ : 19/9/2561  14:04:56 หน้า : 42/106



ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 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     จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความจํา
เป็น รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร  หรือตามปกติ  มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมด
ไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี  
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
    เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
   1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 171 ข้อ 6  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 330100]
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  ขาตัง
กล่อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟีล์มภาพยนตร์ เครืองกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เมมโมรีการ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําที
ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ     
    เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสังการ  ดังนี  
    1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 173 ข้อ 14  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 331100]

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวม
ถึงรายจ่ายดังต่อไปนี
1. รายจ่ายเพือประกอบขึนใหม่  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ
2. รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน  20,000  บาท  
3. รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4. รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน
ภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมือนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม่สามารถ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  ดังนี  แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสินเปลือง  
- ได้แก่ สิงของทีโดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันไม่คงสภาพเดิม ดัง
นี  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digit
al Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
- ได้แก่ สิงของทีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สําหรับการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมทีมีลักษณะเป็นการซ่อมบํารุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ดังนี  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรีชิป (MeMory Chip) เช่น Ram คัต
ซีทฟิดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Card)
 เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ   
    เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
    1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564หน้า 174 ข้อ 17  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน บริหารทัวไป (00100) แผน
งานบริหารงานทัวไป(00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) [หน่วยงาน
ทีรับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 331400]
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดตังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และฝึกทบทวน 
(อปพร.)

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร. ฯลฯ (รายละเอียดตาม
โครงการเทศบาลตําบลบ้านตาดกําหนดไว้) 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 130 ข้อ 2 ตัง
จ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงาน
รักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษา
ความสงบภายใน (00121) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320300]

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบลบ้านตาดกําหนดไว้)  
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 131 ข้อ 4 ตังจ่าย
จาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน (00121)   [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320300]

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย  การจัดระเบียบสังคมและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่
บ้าน การรักษาความสงบเรียบร้อยต่างๆ  ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการ
เทศบาลตําบลบ้านตาดกําหนดไว้) 
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 130 ข้อ 1 ตังจ่าย
จาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน (00121) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320300]

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์  ฯลฯ
  ได้แก่ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ตามคําสังศูนย์ อปพร.  (รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบลบ้าน
ตาดกําหนดไว้)
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท
.0804.5/ว1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท.0810.4/ว661 ลงวันที 9
 มีนาคม 2561)
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 130 ข้อ 3 ตังจ่าย
จาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารงานทัวไป (00100) แผนงานรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน (00121)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320300]
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น  ชุดดับ
เพลิง รองเท้า หมวก ฯลฯ จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความจํา
เป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 173 ข้อ 15
  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษา
ความสงบภายใน (00121)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 331200]

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิงต่างๆ ฯลฯ จะดําเนินการจัดซือเมือ
ขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อย
กว่า 12 ครังต่อปี  
            เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 174
 ข้อ 19  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100
) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน (00121) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด] [รหัสบัญชี 331600]

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น สายสูบ
นําดับเพลิง แผงกันจราจร นกหวีด ไฟฉาย ถ่านไฟฉาย ถุงมือ เสือสะท้อน
แสง  วัสดุรถบรรทุกนํา ฯลฯ  จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมี
ความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อ
ปี  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 176 ข้อ 23
 ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100) แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษา
ความสงบภายใน (00121)     [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 331700]

งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองสูบนํา (รถนําดับเพลิง) จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนํา จํานวน 1 เครือง แบบหอยโข่ง  เครือง
ยนต์ดีเซล สูบนําได้ 1,750 ลิตรต่อนาที  (1) เป็นเครืองสูบนําแบบหอย
โข่ง ใช้เครืองยนต์ดีเซล (2) ขนาดท่อส่ง ไม่น้อยกว่า  4 นิว (100
 มิลลิเมตร) (3) สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด (4) ส่งนําได้สูง
ไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต (5) อุปกรณ์ประกอบของ
เครืองสูบนําและของเครืองยนต์ ต้องมีครบชุด พร้อมทีจะใช้งาน
ได้    ครุภัณฑ์ดังกล่าว ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561)  หน้า 105     ข้อ 1 ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 410100]
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ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง เช่น หัวฉีดดับเพลิง ถังดับ
เพลิงเคมีแห้ง อุปกรณ์ชุดดับเพลิง ฯลฯ  เป็นต้น  ครุภัณฑ์ดังกล่าว ไม่
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตังตามราคาทีสามารถจัดซือตาม
ราคาท้องตลาดและจะดําเนินการด้วยความประหยัด  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 105 ข้อ 1 ตังจ่ายจาก เงินรายได้    ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป (00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
ทัวไป (00111) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 41110

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,506,620 บาท
งบบุคลากร รวม 1,975,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,975,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,111,740 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  5  ตําแหน่ง  ดังนี
    1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา (อํานวยการท้องถิน ระดับกลาง)
            จํานวน 1  ตําแหน่ง
    2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา (อํานวยการท้องถิน ระดับต้น) 
            จํานวน 1  ตําแหน่ง
    3. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ (อํานวยการท้องถิน ระดับต้น) 
            จํานวน  1  ตําแหน่ง
    4. นักวิชาการศึกษา          จํานวน  1  ตําแหน่ง  
    5. เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน  1  ตําแหน่ง 
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
    เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211
)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 220100]

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองการศึกษา (อํานวย
การท้องถินระดับกลาง) อัตราเดือนละ 5,600  บาท  โดยคํานวณตังจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน  
    เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211
) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 220200]
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิน  ดังนี
    1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา (อํานวยการท้องถินระดับกลาง) อัตรา
เดือนละ 5,600 บาท  เป็นเงิน  67,200  บาท
    2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา (อํานวยการท้องถิน ระดับ
ต้น)  อัตราเดือนละ 1,500 บาท  เป็นเงิน  18,000  บาท
    3. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ (อํานวยการท้องถิน ระดับ
ต้น)  อัตราเดือนละ 1,500 บาท  เป็นเงิน  18,000  บาท
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
    เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211
)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 220300]

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 669,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมเงินเพิมค่าจ้าง
ประจําปี  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
    เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211
)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 220600]

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานทัวไป  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
    เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน 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 หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211
) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 220700]
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งบดําเนินงาน รวม 531,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 146,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
    เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557 
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท0808.2/ว 859 ลง
วันที 29  พฤษภาคม 2557  เรืองการดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 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. เรืองกําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
    4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3
/ว 27 ลงวันที 29 ธันวาคม  2559  เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับ
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 165 ข้อ 25  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 310100]

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาตามความจําเป็น
เร่งด่วนของกองการศึกษา 
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4562 ลงวัน
ที 15 พฤษภาคม 2550  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 166 ข้อ 27 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 310300]
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที 12 ตุลาคม 2559  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 162 ข้อ 13  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา  (00211) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 310400]

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 162 ข้อ 14 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา  (00211)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 310500]

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันสําคัญต่างๆ เช่น วันปิยมหาราช  วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
     2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 20 ข้อ 10 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัว
ไปเกียวกับการศึกษา (00211) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 320200]

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีมีคําสังให้ไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง การ
เดินทาง ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 163 ข้อ 18 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211
)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร เป็นค่าใช้จ่ายในการลง
ทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทีมีคําสัง
ให้ไปราชการ ฯลฯ  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 154 ข้อ 7 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211
) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิน  สมาชิกสภา
ท้องถิน และเจ้าหน้าทีของกองการศึกษา เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทําเอกสาร ค่ากระเป๋า
เอกสาร ค่าป้ายโครงการ ค่าพิธีเปิด-ปิดโครงการฯ ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่า
วุฒิบัตร ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการฯ ฯลฯ (ราย
ละเอียดโครงการตาม ทต.กําหนด)  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 122 ข้อ 11 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา (00211) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 320300]

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่อ
สร้าง เช่น เครืองคอมพิวเตอร์  ตู้
เอกสาร เก้าอี หน้าต่าง พัดลม อาคาร เปลียนไส้กรองนํา ฯลฯ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและกองการศึกษา 
    เป็นไปตามหนังสือสังการและระเบียบ   ดังนี  
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจ่ายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
 3) หนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16
 กรกฎาคม  2556 เรือง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-ราย
จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 4) หนังสือ ด่วนมาก ที มท 080832/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
  5) หนังสือ ด่วนมาก ที มท 080832/ว 3523 ลงวันที 20
 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 164 ข้อ 19 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211
)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]
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ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร หมึก  ดินสอ  ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
มุด เทป พี.วี.ซี. แบบใส  ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้มใส่เอกสาร สมุด
ประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ต่างๆ ผ้า แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง
จดหมาย ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ  ตะแกรงวางเอกสาร นําดืม นําแข็ง เครืองตัดโฟม  เครืองตัด
กระดาษ  เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ  ภาพเขียน   พระบรมฉายา
ลักษณ์   กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน มู่ลี ม่าน
ปรับแสง (ต่อแผ่น) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน เครืองคํานวณ
เลข  พระพุทธรูป พระบรมรูป ฯลฯ ของกองการศึกษา 
    เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
        1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรืองการปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
        2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 171 ข้อ 6 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211
) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 330100]

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น แป้ง ยาสีฟัน ไม้กวาด แปรง มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอก
มอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม   ถังนําดืม  สบู่  กระดาษ
ชําระ  นํายาทําความสะอาดห้องนํา  กระติกนําแข็ง  ถังแก๊ส  นํายาล้าง
จาน   ไม้กวาด  แก้วนําจานรอง กระจกเงา นําจืดทีซือจากเอกชน ถาด ที
นอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตารีด กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน ไมโครเวฟ ฯลฯ ทีใช้ในกิจกรรมของกองการ
ศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
บ้านตาด   
    เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสังการ ดังนี
        1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรืองการปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
        2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 171 ข้อ 8 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211
)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 330300]
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่  เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เมมโมรีการ์
ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป แผ่นซีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตัง
กล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูปฯลฯ ทีใช้ในกิจกรรมของกองการศึกษา   
    เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
        1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรืองการปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
        2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 173 ข้อ 14 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา (00211
) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 331100]

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกองการศึกษาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 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 RAMคัตชีท
ฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,LanCart,AntivirusCard,SoundCardX เครือง
อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮา
ร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพดิคอล
 (Optical) เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000
.-บาท ฯลฯ ของกองการศึกษา  
    เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
        1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรืองการปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
        2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ  
    เป็นไปตามอยู่ในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 174
 ข้อ 17 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา (00211)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 331400]
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,813,622 บาท
งบบุคลากร รวม 3,051,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,051,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,193,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
    เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 220100]
 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ ตําแหน่ง พนักงานครู
เทศบาล  จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
    เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  84,000 บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 221100]

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 721,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง พร้อมเงินเพิมค่าจ้างประจําปี  โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
    เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11 ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  451,200 บาท  และตังจ่ายจากเงินราย
ได้  270,600 บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 220600]
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 52,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานทัวไป  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
    เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน 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 หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง
ถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับเงินเพิม
การครองชีพชัวคราว และหนังสือสังการทีเกียวข้อง
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11 ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 220700]

งบดําเนินงาน รวม 4,301,842 บาท
ค่าตอบแทน รวม 93,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) ของพนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2557 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 165 ข้อ 25 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 310100]

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 63,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบฯ  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 162 ข้อ 13 ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 310500]
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ค่าใช้สอย รวม 1,819,580 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทําหรือ
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง ฯลฯ   
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 17120 ลงวันที 9  ธันวาคม  2560  เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่า
จ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 120 ข้อ 16
 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 310100]

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ให้แก่เด็ก
ในเขตเทศบาลตําบลบ้านตาด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญของ
รางวัล ค่าจ้างเหมาอาหาร ค่าอาหารว่าง เละเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการ
เปิด-ปิดงาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นของโครงการ ฯลฯ (รายละเอียด
โครงการตาม ทต.กําหนด) 
    เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
  2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 163 ข้อ 16 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 310300]

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดทําวารสาร ค่าอาหารว่าง เครือง
ดืม ฯลฯ (รายละเอียดโครงการตาม ทต.กําหนด)สําหรับการอบรม  ประชา
สัมพันธ์  และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ  
    ตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
  2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 121 ข้อ 8 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
)  แผนงานการศึกษา(00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา  (00212) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 320300]
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โครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ  เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาอาหาร ค่าอาหารว่าง เละ
เครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิดงาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นของ
โครงการ ฯลฯ (รายละเอียดโครงการตาม ทต.กําหนด) 
    เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
  2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 20 ข้อ 11   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสานสัมพันธ์
วันปิดภาคเรียน เช่น ค่าตกแต่งสถานที   ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ ฯลฯ (รายละเอียด
โครงการตาม ทต.กําหนด)  
    เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
  2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564  หน้า 123 ข้อ 12 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 320300]

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,679,580 บาท
    - เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน  ตังไว้   1,156,400
  บาท 
        เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านตาด ทัง 7 แห่ง  อัตราคน
ละ 20 บาท/วัน จํานวน  245 วัน  จํานวน  236 คน  เป็น
เงิน  1,156,400บาท  
        เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
              2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
              3) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  4) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19
 มิถุนายน  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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  5) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที 16
 มิถุนายน  2552
  6) หนังสือ ด่วนทีสุด  ที มท 0893.3/ว 1658  ลงวันที 22
  มีนาคม  2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 14 ข้อ 1 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

        - ค่าจัดการเรียนการการสอน (รายหัว)  ตังไว้   380,800  บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลบ้านตาด    ทัง 7 แห่ง  จํานวนเด็ก 224 คน  ในอัตรา
คนละ 1,700 บาท/ปี  
        เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  3) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  4) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19
 มิถุนายน  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
  5) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที 16
 มิถุนายน  2552
  6) หนังสือ ด่วนทีสุด  ที มท 0893.3/ว 1658  ลงวันที 22
  มีนาคม  2559
       เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 4 ข้อ 1 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  380,800
 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212
)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

        - ค่าหนังสือเรียน ตังไว้   25,200  บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านตาด ทัง 7 แห่ง  จํานวน
เด็ก 126 คน  ในอัตราคนละ  200 บาท/ปี  
        เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  3) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  4) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19
 มิถุนายน  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
  5) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที 16
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 มิถุนายน  2552
  6) หนังสือ ด่วนทีสุด  ที มท 0893.3/ว 1658  ลงวันที 22
  มีนาคม  2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 14 ข้อ 1 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  25,200
 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212
) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

        - ค่าอุปกรณ์การเรียน  ตังไว้   25,200  บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านตาด ทัง 7 แห่ง  จํานวน
เด็ก 126 คน  ในอัตราคนละ  200 บาท/ปี  
        เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  3) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  4) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19
 มิถุนายน  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
  5) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที 16
 มิถุนายน  2552
  6) หนังสือ ด่วนทีสุด  ที มท 0893.3/ว 1658  ลงวันที 22
  มีนาคม  2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 14 ข้อ 1 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 25,200
 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212
) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

        - ค่าเครืองแบบนักเรียน  ตังไว้  37,800  บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านตาด ทัง 7 แห่ง  จํานวน
เด็ก 126 คน  ในอัตราคนละ  300 บาท/ปี  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  3) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  4) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19
 มิถุนายน  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
  5) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที 16
 มิถุนายน  2552
  6) หนังสือ ด่วนทีสุด  ที มท 0893.3/ว 1658  ลงวันที 22
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  มีนาคม  2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 14 ข้อ 1 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  37,800
 บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212
) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

        - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตังไว้   54,180  บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบ้านตาด ทัง 7 แห่ง  จํานวน
เด็ก 126 คน  ในอัตราคนละ  430 บาท/ปี  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  3) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  4) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19
 มิถุนายน  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
  5) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที 16
 มิถุนายน  2552
  6) หนังสือ ด่วนทีสุด  ที มท 0893.3/ว 1658  ลงวันที 22
  มีนาคม  2559
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 14 ข้อ 1 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  54,180
 บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212
) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

ค่าวัสดุ รวม 2,349,262 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,349,262 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบ้านตาด ดังนี

        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลบ้านตาด  ทัง 7  แห่ง  จํานวน 260 วัน จัดสรรให้เด็ก
จํานวน  236  คน  ในอัตราคนละ 7.37 บาท  เป็นเงิน  452,224 บาท
      เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 3) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  4) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19
 มิถุนายน  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
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  5) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที 16
 มิถุนายน  2552
  6) หนังสือ ด่วนทีสุด  ที มท 0893.3/ว 1658  ลงวันที 22
  มีนาคม  2559
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 124  ข้อ 13
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  (00212) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา][รหัส
บัญชี 330400]

        - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม)  โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตําบลบ้าน
ตาด จํานวน 8 แห่ง  จัดสรรให้เด็กอนุบาล - ประถมศึกษาปีที 6  ในอัตรา
คนละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน จํานวนเด็กนักเรียน 990 คน  เป็น
เงิน  1,897,038 บาท (เปิดเทอม 200 วัน ปิดเทอม 60 วัน)  
    เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  3) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  4) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19
 มิถุนายน  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
  5) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที 16
 มิถุนายน  2552
  6) หนังสือ ด่วนทีสุด  ที มท 0893.3/ว 1658  ลงวันที 22
  มีนาคม  2559
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 124 ข้อ 15 ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)   [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 330400]

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  7  แห่ง  ใน
สังกัดเทศบาลตําบลบ้านตาด  เป็นเงิน  25,000  บาท
    เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 162 ข้อ 16 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) แผน
งานการศึกษา  (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา][รหัส
บัญชี 340300]

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 7 แห่ง  ใน
สังกัดเทศบาลตําบลบ้านตาด  เป็นเงิน  10,000  บาท  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559  เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 162 ข้อ 16 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองการศึกษา][รหัส
บัญชี 340200]

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาด จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาด  
              เป็นไปตามตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552
  2) พระราชบัญญัติกําหนแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 18 ข้อ 7  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  หน่วยงานทีรับผิดชอบ :กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 421000]
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,960,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,960,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขต
เทศบาลตําบลบ้านตาด

จํานวน 3,960,000 บาท

- อปท. จัดสรรให้โรงเรียนทีมีนักเรียน อนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6  จัด
สรรให้  100%  ทุกสังกัด
    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียน
ในเขตเทศบาลตําบลบ้านตาด (สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 8 แห่ง  ในอัตราคนละ 20
 บาท/วัน    จํานวน 200 วัน  จํานวน 990 คน  เป็นเงิน  3,960,000
 บาท  
    เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  3) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
  4) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19
 มิถุนายน  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
  5) หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที 16
 มิถุนายน  2552
  6) หนังสือ ด่วนทีสุด  ที มท 0893.3/ว 1658  ลงวันที 22
  มีนาคม  2559
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 179 ข้อ 4 ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 610200]
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 3,907,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,078,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,078,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 861,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี 3 ตําแหน่ง     
    1.ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม (อํานวยการท้อง
ถิน ระดับต้น)   จํานวน 1  ตําแหน่ง
    2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  (อํานวยการท้องถิน ระดับ
ต้น)  จํานวน 1  ตําแหน่ง
    3.นักวิชาการสาธารณสุข    จํานวน 1  ตําแหน่ง
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
    เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 220100]             

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง  ของพนักงานส่วนท้องถิน ดังนี
    1.ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม (อํานวยการท้อง
ถิน ระดับต้น) อัตราเดือนละ 3,500 บาท  เป็นเงิน  42,000 บาท
    2.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (อํานวยการท้องถิน ระดับ
ต้น)  อัตราเดือนละ 1,500 บาท เป็นเงิน  18,000 บาท
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
    เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535   
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 220300]

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 133,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเพิมค่าจ้าง
ประจําปี ประเภทตําแหน่งตําแหน่ง พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน 
    เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
)  แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221 ) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 220600]
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
    เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 220700]

งบดําเนินงาน รวม 2,450,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 133,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2557 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 165 ข้อ 25  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 310100] 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
ความจําเป็นเร่งด่วนของเทศบาลตําบลบ้านตาด  ฯลฯ 
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4562 ลงวัน
ที 15 พฤษภาคม 2550 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 165 ข้อ 25  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 310300] 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิทีเบิก
ได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม  2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายค่าเงินค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 162 ข้อ 13  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 310400]
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ค่าใช้สอย รวม 1,602,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาบุคคลภายนอก  ให้ทําหรือ
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง ซึงมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติมเสริม
สร้างครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง เช่น งานด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิงแวด
ล้อม  งานตัดหญ้า งานลอกท่อระบายนํา แหล่งนําสาธารณะ งานด้านสิง
แวดล้อมอืนๆ  งานวิเคราะห์คุณภาพนํา  งานวิเคราะห์คุณภาพสิงแวดล้อม
อืนๆ ฯลฯ  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 17120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2560 เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 163 ข้อ 16
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานสาธารณสุข  (00220)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 320100]

ค่าเย็บหนังสือ,เข้าปกหนังสือ,ถ่ายเอกสาร จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ถ่ายเอกสารพิมพ์เขียวและแบบ
พิมพ์ต่างๆ ฯลฯ 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 159 ข้อ 3  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 320100]

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
       เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ของหน่วย
ราชการต่าง ๆ ทีมาประชุม  นิเทศงาน ตรวจงานหรือเยียมชม   เช่น ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่าง  ค่าพิมพ์เอกสาร ฯลฯ  
        เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว.2381  ลง
วันที  28   กรกฎาคม  2548  เรือง   การตังงบประมาณและการเบิกจ่าย
เงินค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  โดยให้
ตังงบปราณไว้ไม่เกิน 1%  ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว
โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 166 ข้อ 30
  ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 320200]

วันทีพิมพ์ : 19/9/2561  14:04:56 หน้า : 67/106



รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้ไป
ราชการ ทีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดติ
ราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในการเดินทาง ฯลฯ  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 163 ข้อ 18 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 320300] 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาในการพัฒนา
บุคลากร  โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้ไปราชการ ฯลฯ  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 154 ข้อ 7    ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 320300]  

โครงการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 1,000,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ (รายละเอียดตาม
โครงการเทศบาลตําบลบ้านตาด)   
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 17120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2560 เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 141 ข้อ 1 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 320300] 

โครงการเมืองไร้มลพิษ  รณรงค์คัดแยกขยะ ณ แหล่งกําเนิน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเมืองไร้มลพิษ รณรงค์คัดแยกขยะ ณ
 แหล่งกําเนิด (รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบลบ้านตาด)  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559)
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 144 ข้อ 1  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 320300] 
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โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบล
บ้านตาด)   
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559)
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564หน้า 142 ข้อ 7  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 320300] 

โครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน เทศบาลตําบลบ้านตาด จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน  (รายละเอียด
ตามโครงการเทศบาลตําบลบ้านตาด)  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 151 ข้อ 1 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 320300] 

โครงการอาสาสมัครท้องถินรักษ์โลก จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครท้องถินรักษ์โลก (รายละเอียด
ตามโครงการเทศบาลตําบลบ้านตาด) 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 3/2561 หน้า 42 ข้อ 1  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงานสาธารณสุข  (00220
)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 320300] 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม  บํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค   
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 164 ข้อ 19 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
)  แผนงานสาธารณสุข  (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 320400] 
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ค่าวัสดุ รวม 715,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 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 จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็น
ต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี 
    เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ)  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 171  ข้อ 6 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200) แผน
งานสาธารณสุข  (00220)  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 330100] 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 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
 จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตาม
บันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี 
    เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ) 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 172 ข้อ 7  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 330200] 

วันทีพิมพ์ : 19/9/2561  14:04:56 หน้า : 70/106



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 จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้อง
ใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 171 ข้อ 8  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 331200]

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 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 จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมี
ความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อ
ปี  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 172 ข้อ 11} ตัง
จ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221
) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม]  [รหัส
บัญชี 330700]

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น  นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง  ฯลฯ    จะ
ดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตาม
บันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 171 ข้อ 10  ตัง
จ่ายจาก เงินรายได้ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221
) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัส
บัญชี 330800]
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ได้แก่ เวชภัณฑ์ยา
และเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยา เคมีภัณฑ์ นํายาฆ่าเชือ ฯลฯ (รายละเอียดตามบัญชี
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด) จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมี
ความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อ
ปี  
    เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ) 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 172 ข้อ 12 ตัง
จ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221
) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัส
บัญชี 330900] 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมรีการ์ด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป แผ่นซีดี)   ป้าย ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตัง
กล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย และวัสดุอุปกรณ์ในการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจการหรืองานในหน้าที ฯลฯ จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมี
ความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อ
ปี
    เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 173 ข้อ 14  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 331100] 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย ฯลฯ จะดําเนินการจัดซือเมือขาด
แคลนและมีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อย
กว่า 12 ครังต่อปี  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 173 ข้อ 15
   ตังจ่ายจาก เงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [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+ยหนึงไม่เกิน 20,000
.-บาท ฯลฯ   จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความจําเป็นต้องใช้
โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อปี  
    เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 174 ข้อ 17 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
)   แผนงานสาธารณสุข  (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 331400] 

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืน  เช่น  ถังขยะ   ถังขยะพิษ  ถังขยะ
อันตราย ถังขยะแยกประเภท ฯลฯ  จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและ
มีความจําเป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครัง
ต่อปี 
    เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 176 ข้อ 23
   ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 331700] 
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งบลงทุน รวม 58,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ จํานวน 8,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink  Tank  Printer)   สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2
 เครือง  โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี
    - เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์  (Ink  Tank  Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200  dpi
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)
    - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที(ipm)
    - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 3/2561 หน้า 107 ข้อ 1  ตังจ่ายจาก เงินรายได้    ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220
) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221)    [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 411600]

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที
ไม่รวมถึงค่าบํารุงรักษาตามปกติหรือค่าซ่อมแซม ฯลฯ 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 164 ข้อ 19 ตัง
จ่ายจาก เงินรายได้    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม  (00200
) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข (00221)   [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 411800]
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งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 320,000 บาท

เพืออุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/ หมู่บ้าน สําหรับการดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข โดยอุดหนุนให้  คณะ
กรรมการชุมชน/ หมู่บ้าน เป็นผู้ดําเนินการ  หมู่บ้านละ 20,000
 บาท จํานวน 16 หมู่บ้าน เพือขับเคลือนโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของ
พืนที เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชน
ในการเพิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่าย
สําหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผย
แพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวข้องกับภารกิจของแต่ละ
โครงการ (ตามรายละเอียดโครงการ)  
    เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการ ดังนี
    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
    -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 3/2561 หน้า 62 ข้อ 1  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220
) งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข (00221) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 610300]

วันทีพิมพ์ : 19/9/2561  14:04:56 หน้า : 75/106



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 124,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 124,300 บาท
ค่าใช้สอย รวม 124,300 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

จํานวน 14,300 บาท

เพือจ่ายตามโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์
อัครราชกุมารี   โดย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินสํารวจข้อมูลและคีย์
ข้อมูลจํานวนสุนัขและแมว ทังทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ  โดยสํารวจปี
ละ 2 ครัง(ครังแรกภายในเดือนธันวาคม และครังที 2 ภายในเดือน
มิถุนายน)  และเบิกค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามจํานวนสุนัขและ
แมวตัวละ  3 บาทต่อครัง (หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณ
สุขฯ)  ท้องถิน 
    เป็นไปตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 1745  ลงวันที 31
 สิงหาคม 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน   
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 3/2561 หน้า 51 ข้อ 2} ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงานสาธารณสุข (00220
) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223) [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 320300]
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ขับเคลือนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า    เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน   เพือป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า ทังทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ   จากการสํารวจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินทีส่งหลักฐานการสํารวจให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  (ซีดีบันทึกข้อมูลทีสํารวจประชากรสุนัขและแมว   หรือรายงาน
การสํารวจประชากรสุนัขและแมว ฯลฯ  (รายละเอียดตามโครงการ
เทศบาลตําบลบ้านตาด)        
    เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสังการ ดังนี          
    -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ฯ พ.ศ
. 2541 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543
    - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการ
ตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขัน กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 3/2561 หน้า 50 ข้อ 1 ตังจ่ายจาก  เงินอุดหนุนทัวไป  71,280
 บาท ตังจ่ายจาก  เงินรายได้  28,720 บาท  ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200)  แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณ
สุขและสาธารณสุขอืน (00223) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม] [รหัสบัญชี 320300] 

โครงการวัยใสป้องกันภัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัยใสป้องกันภัยโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ
เครืองดืม ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบลบ้านตาด)  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า142 ข้อ 6  ตัง
จ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุข
อืน (00223) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 320300] 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,058,380 บาท
งบบุคลากร รวม 2,905,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,905,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,805,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี   โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน   
    เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)   แผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กองช่าง]  [รหัสบัญชี 220100]

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 87,200 บาท
      - เงินเพิมค่าครองชีพ    ตังไว้    20,000   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานเทศบาล  โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)   แผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กองช่าง]  [รหัสบัญชี 220200]

        - เงินตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองช่าง  ตังไว้   67,200
  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองช่าง ผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภท อํานวยการท้องถิน ระดับกลาง อัตราเดือนละ 5,600 บาท โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
    เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 161  ข้อ 11 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)   แผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) [หน่วยงานรับผิดชอบ: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 เดือน 
    เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 161  ข้อ 11
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) [หน่วยงานรับผิดชอบ:กองช่าง]  [รหัสบัญชี 220300]  
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 818,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างพร้อมเงินเพิมค่าจ้างประจําปี  โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
    เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 161  ข้อ 11
  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) [หน่วยงานรับผิดชอบ:กองช่าง]  [รหัสบัญชี 220600] 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 91,620 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
    เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด มท
 0809.3/ว.1259 ลงวันที 14 พฤษภาคม 2555 เรืองหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้รับเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 161  ข้อ 11
} ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)   แผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) [หน่วยงานรับผิดชอบ:กองช่าง]  [รหัสบัญชี 220700] 

งบดําเนินงาน รวม 1,028,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน  (เงินรางวัลประจําปี)   ให้แก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2557 และหนังสือสังการทีเกียวข้อง  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 165  ข้อ 25
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) [หน่วยงานรับผิดชอบ:กองช่าง]  [รหัสบัญชี 310100] 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ฯลฯ 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12 ตุลาคม 2559 เรือง หลัก
เกณฑ์และวิธีเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 162  ข้อ 13
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) [หน่วยงานรับผิดชอบ:กองช่าง]  [รหัสบัญชี 310400] 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล  ฯลฯ  
    เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรืองประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 162  ข้อ 13
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กองช่าง]  [รหัสบัญชี 310500]

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 150,000 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 
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาไทย ว่าด้วย ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ 17120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 163 ข้อ 16 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กองช่าง]  [รหัสบัญชี 320100] 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง  ค่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าบริการทีจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในการเดินทางอืนๆ  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 163 ข้อ 18
   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) [หน่วยงานรับผิดชอบ:กองช่าง]  [รหัสบัญชี 320300] 
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร  เป็นค่าใช้จ่ายในการลง
ทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ฯลฯ  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์การปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 154  ข้อ 7} ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) [หน่วยงานรับผิดชอบ:กองช่าง]  [รหัส
บัญชี 320300]        

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง รักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังสิงของและค่าแรงงาน  
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง ฉบับที 13 พ.ศ. 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1752 ลงวันที 6 สิงหาคม 2556 เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับ
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 164  ข้อ 19
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กองช่าง]  [รหัส
บัญชี 320400]          

ค่าวัสดุ รวม 538,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษถ่าย
เอกสาร  ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด  ตรายาง  กระดาน
ไวท์บอร์ด  แฟ้ม  กาว  เครืองเย็บกระดาษ  ลวดเย็บกระดาษ   เทปติด
สัน  เทปใส  เครืองคํานวณ ฯลฯ  
    เป็นไปตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2558 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 171  ข้อ 6 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กองช่าง]  [รหัสบัญชี 330100]
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 213,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างและเครืองมือช่าง เช่น นํามันทา
ไม้ สี แปรง อิฐ หิน ปูน ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป ฯลฯ  
    เป็นไปตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2558 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 171  ข้อ 9  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) [หน่วยงานรับผิดชอบ:กองช่าง]  [รหัสบัญชี 330600]

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน เพลา ตลับลูกปืน นํามันมันเบรก หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู กระจก
มองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรอง
แสง ฯลฯ  
    เป็นไปตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2558 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 172  ข้อ 11
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กองช่าง]  [รหัสบัญชี 330700] 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล,นํามันก๊าด,นํามันเบนซิน,ถ่านแก็สหุง
ต้ม,นํามันจารบี,นํามันเครือง ฯลฯ เพือใช้งานหรือกิจกรรมของ
เทศบาล เช่น รถกระเช้าไฟฟ้า รถกระบะตอนเดียว และรถจักรยานยนต์
     เป็นไปตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2558 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 172  ข้อ 10
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) [หน่วยงานรับผิดชอบ:กองช่าง]  [รหัสบัญชี 330800] 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 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  
    เป็นไปตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2558 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 172  ข้อ 13
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กองช่าง]  [รหัสบัญชี 331000]

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกายให้กับพนักงานเก็บขยะมูล
ฝอย เช่น รองเท้าบู๊ท ถุงมือผ้าปิดจมูก ฯลฯ  
    เป็นไปตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2558 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 173  ข้อ 15
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กองช่าง]  [รหัสบัญชี 331200]
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 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  
    เป็นไปตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2558 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 174  ข้อ 17 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)   [หน่วยงานรับผิดชอบ:กองช่าง]  [รหัสบัญชี 331400]

งบลงทุน รวม 123,920 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 123,920 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีนังสํานักงาน จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีนังสําหรับพนักงาน จํานวน 1 ตัว  ครุภัณฑ์ดัง
กล่าวไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตังตามราคาทีสามารถจัดซือ
ตามราคาท้องตลาด และจะดําเนินการด้วยความประหยัด 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 106  ข้อ 1  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240
)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) [หน่วยงานรับ
ผิดชอบ: กองช่าง]  [รหัสบัญชี 410100]
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ครุภัณฑ์โรงงาน
เครืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิว จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิว จํานวน 1
 เครือง  โดยมีคุณลักษณะดังนี
- ขนาด 5 นิว (125 มิลลิเมตร)
- ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์
- ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบ/นาที
ตามเกณฑ์บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์โรง
งาน 2561 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 106  ข้อ 2  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240
)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) [หน่วยงานรับ
ผิดชอบ:กองช่าง]  [รหัสบัญชี 411000]

เครืองเชือมไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเชือมไฟฟ้า จํานวน 1 เครือง  โดยมี
คุณลักษณะดังนี
- แรงดันไฟ (input Power)  220+/-10% Volt
- กําลังไฟ (Rated Input)  5.3 KVA
- กระแสไฟเชือม (Output Current)  20-160Amp
- สัมประสิทธิทางไฟฟ้า  0.93
- นําหนัก 8 กิโลกรัม
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตังตามราคาที
สามารถจัดซือตามราคาท้องตลาด และจะดําเนินการด้วยความประหยัด 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 100  ข้อ 4  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240
)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)  [หน่วยงานรับ
ผิดชอบ:กองช่าง]  [รหัสบัญชี 411000]

แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิว จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิว จํานวน 1 เครือง โดย
มีคุณลักษณะดังนี
- กําลังไฟฟ้าเข้ากําหนด  2,000 วัตต์
- ความเร็วรอบเดินตัวเปล่า 3,800 รอบ/นาที
- นําหนัก 16 กิโลกรัม
ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ตังตามราคาที
สามารถจัดซือตามราคาท้องตลาด และจะดําเนินการด้วยความประหยัด 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 106  ข้อ 3 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานบริหาร
งานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241) [หน่วยงานรับผิดชอบ:กอง
ช่าง]  [รหัสบัญชี 411000]
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 96,420 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุง รักษา ซ่อมแซม ประกอบขึนใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ฯลฯ 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 164  ข้อ 19
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) [หน่วยงานรับผิดชอบ:กองช่าง]  [รหัสบัญชี 411800]

งานไฟฟ้าถนน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานไฟฟ้าสาธารณะ งานไฟฟ้า
ประปา  เช่น  ฟิวส์  สายไฟฟ้า ปลัก  สวิทซ์  คัตเอ้าท์  หลอด
ไฟฟ้า  บัลลาสต์   เบรกเกอร์  แมกเนติค โอเวอร์โหลด โฟโต้สวิทช์
อัตโนมัติ  แบ็ตเตอรี  เทปพันสายไฟฟ้า ระบบตู้ควบคุม  ฯลฯ  
    เป็นไปตามหนังสือสังการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับ
ปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2558 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 171  ข้อ 7  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานเคหะชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242)  [หน่วยงาน
รับผิดชอบ:กองช่าง]  [รหัสบัญชี 330200]

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,500,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่ากําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมให้กับเทศบาลนครอุดรธานีในการทิงขยะมูล
ฝอย ฯลฯ  จํานวน 12 เดือน   
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 145 ข้อ 1  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล (00244) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 320100]
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ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ให้กับผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่าง
หนึง หรือจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ดําเนินการอย่างใดอย่าง
หนึง เช่น งานเก็บขนขยะมูลฝอย  งานกวาดถนนสองข้างทาง ฯลฯ  
    เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 17120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2560 เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 147 ข้อ 1 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล (00244)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม] [รหัสบัญชี 320100] 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการเยาวชนต้นกล้าต้าน
ภัยยาเสพติด เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาพาหนะ  ค่าวิทยากร  ค่า
อาหารและเครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้อง  ฯลฯ (รายละเอียด
โครงการตามเทศบาลตําบลบ้านตาดกําหนด)  
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560)
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 21 ข้อ 1 ตังจ่ายจาก เงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320300]

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพทอผ้าไทยตําบลบ้านตาด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพทอผ้าไทย
ตําบลบ้านตาด เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าพาหนะเดินทางของผู้
เข้าฝึกอบรม ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ
  (รายละเอียดโครงการตามเทศบาลตําบลบ้านตาดกําหนด) 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 12 ข้อ 1 ตังจ่ายจาก เงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252
)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองอุดรธานี จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองอุดรธานีตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (รายละเอียดตามโครงการ
อําเภอเมืองอุดรธานี) 
            เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
            เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 181
  ข้อ 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)  งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)  [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 610200

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญรางวัล ค่าสถานที ค่า
จัดทําป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการ ฯลฯ  
    เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
  2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า  125 ข้อ 17 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานกีฬาและ
นันทนาการ  (00262) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 320300]

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุและอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน  จํานวน  16 หมู่
บ้าน,โรงเรียนและหน่วยงานอืนๆ  ในเขตเทศบาลตําบลบ้านตาด ที
ขอ (ยืม) และขอรับการสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ทางการกีฬา ฯลฯ  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  2561-2564 หน้า 173 ข้อ 16 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานกีฬาและ
นันทนาการ  (00262) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 331300]
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี ที
ปฏิบัติสืบต่อกันมาของชาวอีสานเรียกว่าจาฮีตหรือฮีตสิบ
สอง  เช่น ประเพณีบุญพระเวส  ประเพณีบุญบังไฟ ประเพณีเข้า
พรรษา ประเพณีออกพรรษา บุญกฐิน หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ 
    เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
  2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 127  ข้อ 20  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]        

โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันรัฐพิธี  หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ  ที
เกียวข้องกับโครงการ ฯลฯ 
    เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
  2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 126 ข้อ 18 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 320300]        
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โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย
กระทง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าสถาน
ที  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล  ค่าใช้จ่ายใน
การเปิด-ปิดโครงการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นของโครงการ ฯลฯ (ราย
ละเอียดโครงการตาม ทต.บ้านตาด กําหนด)  
    เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
  2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561)หน้า 16 ข้อ 3  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสรพันญะ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสรพัน
ญะ เช่น ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าสถานที  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล  ค่าใช้จ่ายในการ
เปิด-ปิดโครงการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นของโครงการ ฯลฯ (ราย
ละเอียดโครงการตาม ทต.บ้านตาด กําหนด)  
    เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
  2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561)หน้า 97 ข้อ 1  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

วันทีพิมพ์ : 19/9/2561  14:04:57 หน้า : 90/106



โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมศีลจา
ริณี ภาคฤดูร้อน  เช่น  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่า
สถานที  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิด
โครงการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นของโครงการ ฯลฯ (รายละเอียด
โครงการตาม ทต.บ้านตาด กําหนด)  
      เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
  2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552
       เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 127 ข้อ 21
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00263) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ :กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่บุคลากร  เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าวัสดุ ค่า
วิทยากร ค่าจ้างเหมาอาคาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการ
เปิด-ปิดโครงการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นของโครงการ ฯลฯ (ราย
ละเอียดโครงการตาม ทต.บ้านตาด กําหนด) 
     เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
  2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม ฉบับ
ที 3/2561 หน้า 19 ข้อ 9  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) 

โครงการวันพ่อ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันพ่อ  เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าสถานที ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิดโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นของ
โครงการฯลฯ  
    เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
            1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
            2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติม
ถึง  ฉบับที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561)หน้า 17 ข้อ 6  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) 
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โครงการวันสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการวันสงกรานต์ เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าสถานที ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิดโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นของ
โครงการฯลฯ  
    เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
  2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 19 ข้อ 8  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการสืบสานงานประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสานงานประเพณีวันเข้า
พรรษา เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิดโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นของ
โครงการฯลฯ  
    เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
  2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561)หน้า 16 ข้อ 4  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263) [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]      

โครงการสืบสานงานประเพณีศรีอุดร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการสืบสานงานประเพณีศรี
อุดร  งานประจําปีของจังหวัดอุดรธานี หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ  
    เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
 2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 13
 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 126 ข้อ 19  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
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โครงการหนูน้อยสายธรรม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการหนูน้อยสายธรรม เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าสถานที ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิดโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
ของโครงการฯลฯ  
    เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
  2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับ
ที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561)หน้า 17 ข้อ 5  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00263)   [หน่วย
งานทีรับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 6,086,400 บาท
งบลงทุน รวม 6,086,400 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,086,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างต่อเติมความกว้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคม
ผ่านศึก 2 หมู่ที 4

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมความกว้างผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนิคมผ่านศึก 2 หมู่ที 4  สายทาง ซอยไปบ้านนิคมผ่านศึก 1 หมู่
ที 3 ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 200.00 เมตร หรือพืนเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200.00 ตาราง
เมตร และลงดินถมคันทางปริมาณไม่น้อยกว่า 350.00 ลูกบาศก์
เมตร(หลวม)  พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ (N 17.1172876 E 102.445458 ) จุดสินสุด
โครงการ ( N 17.173439 E 102.445139)  ตามแบบแปลนเลขที บต
. 065/2561 
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 30 ข้อ 9 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กอง
ช่าง]  [รหัสบัญชี 420900]  
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โครงการก่อสร้างต่อเติมความกว้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนางทองดี แสนเย็น บ้านอินแปลง หมู่ที 8

จํานวน 52,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมความกว้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง บ้านนางทองดี แสนเย็น บ้านอินทร์แปลง หมู่ที 8
 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลียข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพืนทีจราจรไม่น้อยกว่า 103.00
 ตารางเมตร พิกัดจุดเริมต้นโครงการ  (E 259701 N 1910070)  จุด
สินสุดโครงการ (E 259716  N 1910014)  ตามแบบแปลนเลขที บต
. 72/2561    
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติมถึงฉบับที 13 พ.ศ. 2552
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 35 ข้อ 14  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) [หน่วยงานรับผิดชอบ:กอง
ช่าง]  [รหัสบัญชี 420900]  

โครงการก่อสร้างต่อเติมความกว้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที 11

จํานวน 389,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมความกว้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที 11 สายทาง บ้านนาย
สงกรานต์ ขันตี ถึง วัดไชยราษฎร์บํารุง  กว้าง 1.00 เมตร ยาว 769.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลียข้างละ 0.20 เมตร หรือมี
พืนทีจราจรไม่น้อยกว่า 789.00 ตารางเมตร พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ ( E 259715  N 1915811) จุดสินสุด
โครงการ ( E 260191  N 1915604)  ตามแบบแปลนเลขที บต
. 75/2561 
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 39 ข้อ 18  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กอง
ช่าง]  [รหัสบัญชี 420900] 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบหวาย หมู่ที 2 จํานวน 134,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบหวาย หมู่ที 2
 สายทาง ทีนานายสวรรค์ สารคุณ ถึงโรงสูบนําประปาบ้านหลุบหวาย  ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 50.00 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 250.00 ตาราง
เมตร พร้อมไหล่ทาง พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ (N 17.135319 E 102.451706 ) จุดสินสุด
โครงการ ( N 17.134929 E 102.451652)  ตามแบบแปลนเลขที บต
. 050/2561  
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 24 ข้อ 3  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน(00312) [หน่วยงานรับผิดชอบ:กอง
ช่าง]  [รหัสบัญชี 420900]  
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ไปเมรุวัดธรรมโยธิน
นิวาส บ้านนิคมผ่านศึก 1 หมู่ที 3

จํานวน 162,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ไปเมรุวัดธรรม
โยธินนิวาส บ้านนิคมผ่านศึก 1 หมู่ที 3  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 77.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลียข้างละ 0.20 เมตร หรือมี
พืนทีจราจรไม่น้อยกว่า 310.00 ตารางเมตรพิกัดจุดเริมต้น
โครงการ(E 259302N1913450) จุดสินสุดโครงการ ( E 259291 
N 1913505)  ตามแบบแปลนเลขที บต. 77/2561  
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 28 ข้อ 7  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กอง
ช่าง]  [รหัสบัญชี 420900]  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปเมรุวัดธรรมโยธิน
นิวาส บ้านนิคมผ่านศึก 1 หมู่ที 3

จํานวน 208,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ไปเมรุวัดธรรม
โยธินนิวาส บ้านนิคมผ่านศึก 1 หมู่ที 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 46.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลียข้างละ 0.25 เมตร  หรือ
มีพืนทีจราจรไม่น้อยกว่า  466.00  ตารางเมตร พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ(E 259298N1913555)จุดสินสุด
โครงการ( E 259346 N 1913556)  ตามแบบแปลนเลขที บต
. 78/2561  
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 28 ข้อ 7  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กอง
ช่าง]  [รหัสบัญชี 420900]  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเครือหวายดิน หมู่ที 13 จํานวน 375,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเครือหวายดิน หมู่
ที 13 สายทางไปบ้านโนนสูง     ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 180.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 720.0 ตร.ม. มีไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร พิกัดจุดเริมต้นโครงการ (E 269059  N 1910794
) จุดสินสุดโครงการ (E 269188  N  1910675) ตามแบบแปลนเลข
ที บต. 052/2561  
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติมถึงฉบับที 13 พ.ศ. 2552
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 40 ข้อ 19  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กอง
ช่าง]  [รหัสบัญชี 420900]  
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนเดือพัฒนา สาย
ทาง ซอยบ้านนางอุไร  ขันซ้าย หมู่ 16

จํานวน 124,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนเดือ
พัฒนา หมู่ 16  สายทางซอยบ้านนางอุไร ขันซ้าย  ผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร ระยะทาง 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 216.00 ตารางเมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ ( E 266446 N 1910704) พิกัดจุดสินสุด
โครงการ   ( E 266443 N 1910777)  ตามแบบแปลนเลขที บต
. 061/ 2561
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติมถึงฉบับที 13 พ.ศ. 2552
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 44 ข้อ 22  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) [หน่วยงานรับผิดชอบ:กอง
ช่าง]  [รหัสบัญชี 420900]  

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนเดือพัฒนา สาย
ทาง ซอยบ้านนายสมหวัง นามณีชม  หมู่ 16

จํานวน 43,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนเดือ
พัฒนา หมู่ 16  สายทางซอยบ้านนายสมหวัง  นามณีชม ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 21.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 86 ตารางเมตร มีไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ ( E 266348  N 1911009) จุดสินสุด
โครงการ ( E 266328  N 1909733 ) ตามแบบแปลนเลขที บต
. 060/2561  
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติมถึงฉบับที 13 พ.ศ. 2552
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 45 ข้อ 23 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) [หน่วยงานรับผิดชอบ:กอง
ช่าง]  [รหัสบัญชี 420900]  

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าขาม หมู่ที 7 จํานวน 199,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านป่าขาม หมู่ที 7 สาย
ทาง นานายบวร งามใหญ่  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00
 เมตร  หนา 0.10 เมตร หรือมีพืนทีจราจรไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตาราง
เมตรพิกัดจุดเริมต้นโครงการ (E 259146  N 1907291) จุดสินสุด
โครงการ (E 258950  N 1907574) ตามแบบแปลนเลขที บต
. 79/2561  
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 34 ข้อ 13  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กอง
ช่าง]  [รหัสบัญชี 420900]  
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โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง นานายสุพจน์ บ้านป่าขาม 
หมู่ที 7

จํานวน 171,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบอดอัดแน่น สายทาง นานายสุ
พจน์ ผิวจราจรกว้าง 3.00 - 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนทีจราจรไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร พิกัดจุดเริม
ต้นโครงการ (E 259372  N 1906141) จุดสินสุด
โครงการ (E259414  N 1906470)  ตามแบบแปลนเลขที บต
. 70/2561  
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 33 ข้อ 12  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กอง
ช่าง]  [รหัสบัญชี 420900]  

โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมบ้านกกสะทอน หมู่ที 5 จํานวน 375,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมบ้านกกสะทอน  หมู่
ที 5  ปรับปรุงต่อเติมกันห้อง ปูกระเบือง ติดตังฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้า
อืนๆ ฯลฯ พิกัดจุดโครงการ (N 17.170882 E 102.481148 )  ตาม
แบบแปลนเลขที บต. 075/2561  
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติมถึงฉบับที 13 พ.ศ. 2552
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 31 ข้อ 10  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กอง
ช่าง]  [รหัสบัญชี 420900]  

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิมด้วยลูกรัง สายทาง ข้างวัดป่ากกสะ
ทอน ถึง ทางแยกโนนเดือ-สุขสมบูรณ์

จํานวน 208,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิมด้วยลูกรัง สายทาง ข้างวัดป่า
กกสะทอน ถึง ทางแยก โนนเดือ- สุขสมบูรณ์  กว้าง 6.00
 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หรือมีพืนทีลงลูกรังไม่น้อยกว่า 9,600.00
 ตารางเมตร พิกัดจุดเริมต้นโครงการ ( E 265306  N 1911184) จุด
สินสุดโครงการ( E 265470  N 1909733 ) ตามแบบแปลนเลขที บต
. 062/2561  
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติมถึงฉบับที 13 พ.ศ. 2552
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 45 ข้อ 24  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กอง
ช่าง]  [รหัสบัญชี 420900]  
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิมด้วยหินคลุก บ้านตาดใต้ หมู่ที 14 จํานวน 375,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิมด้วยหินคลุกบดอัดแน่นบ้าน
ตาดใต้ หมู่ที 14 สายทางทุ่งกว้างไป หลุบแก ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 543.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีลงหินคลุกไม่น้อย
กว่า 2,715.00 ตารางเมตร พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ (E246385  N1911881)  จุดสินสุด
โครงการ (E264503 N 1911376)ตามแบบแปลนเลขที บต
. 067/2561  
        เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิม
เติมถึงฉบับที 13 พ.ศ. 2552
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 42 ข้อ 20  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กอง
ช่าง]  [รหัสบัญชี 420900]  

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิมด้วยหินคลุก บ้านนิคมผ่านศึก 2 หมู่ที 
4

จํานวน 175,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิมด้วยหินคลุกปรับเกรด
เกลีย บ้านนิคมผ่านศึก 2 หมู่ที 4 สายทาง ไปนาคุ้มพรสวรรค์  ผิวจราจร
กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 500.00 เมตร ลงหินคลุกปรับ
เกลียแต่งปริมาณ 263.00 ลูกบาศก์เมตร(หลวม) หรือมีพืนทีลงหินคลุก
ปรับเกลียแต่งไม่น้อยกว่า 1,750.00 ตารางเมตร พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ (N 17.172037 E 102.452576 ) จุดสินสุด
โครงการ ( N 17.170996 
E 102.453357)  ตามแบบแปลนเลขที บต. 064/2561  
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 29 ข้อ 8  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กอง
ช่าง]  [รหัสบัญชี 420900]  

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิมด้วยหินคลุก บ้านหลุบหวาย หมู่ที 2 จํานวน 119,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิมด้วยหินคลุกบดอัดแน่น บ้าน
หลุบหวาย หมู่ที 2 สายทางทีนานายสวรรค์ สารคุณ ถึงโรงสูบนําประปา
บ้านหลุบหวาย ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะ
ทาง 97.00 เมตร หรือมีพืนทีลงหินคลุกบดอันแน่นไม่น้อยกว่า 485.00
 ตารางเมตร พิกัดจุดเริมต้นโครงการ (N 17.134929 E 102.451652
 ) จุดสินสุดโครงการ ( N 17.134630 E 102.451619)  ตามแบบ
แปลนเลขที บต. 058/2561  
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 25 ข้อ 4  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กอง
ช่าง]  [รหัสบัญชี 420900]  
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โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิมด้วยหินคลุก สายทาง ภายในหมู่บ้าน
อินทร์แปลง หมู่ที 8

จํานวน 317,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนดินเดิมด้วยหินคลุก สายทาง ภายใน
หมู่บ้านอินทร์แปลง หมู่ที 8  ผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00
 เมตร ยาว 1,338.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพืนทีจราจรไม่น้อย
กว่า 6,021.00 ตารางเมตร พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ (E259716  N 1910014)  จุดสินสุด
โครงการ (E259841 N 1909877)  ตามแบบแปลนเลขที บต
. 71/2561  
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ. 2552  
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 36 ข้อ 15  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) [หน่วยงานรับผิดชอบ:กอง
ช่าง]  [รหัสบัญชี 420900]  

โครงการก่อสร้างรัวคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศาลาประชาคมหมู่บ้านสุข
สมบูรณ์ หมู่ที 10

จํานวน 370,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัวคอนกรีตเสริมเหล็กรอบศาลาประชาคม บ้านสุข
สมบูรณ์ หมู่ที 10  พิกัดจุดเริมต้นโครงการ ( E 262782  N 1909930
) พิกัดจุดสินสุดโครงการ ( E 262805  N 1909847)  ตามแบบแปลน
เลขที บต. 74/2561  
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 38 ข้อ 17  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กอง
ช่าง]  [รหัสบัญชี 420900]  

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตอัดแรงชนิดหล่อสําเร็จบ้านโนนเดือ 
หมู่ที 9

จํานวน 453,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตอัดแรงชนิดหล่อสําเร็จ บ้าน
โนนเดือ หมู่ที 9 สายทางจากประตูวัดโนนเดือ-สามแยกบ้านนาง
สุมาลี จันทน์ไพสณฑ์ กว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 226.00
 เมตร      พิกัดจุดเริมต้นโครงการ ( E 266567  N 1910684) จุดสิน
สุดโครงการ ( E 266565  N 1910818) ตามแบบแปลนเลขที บต
. 73/2561  
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 37 ข้อ 16  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312) [หน่วยงานรับผิดชอบ:กอง
ช่าง]  [รหัสบัญชี 420900]  

วันทีพิมพ์ : 19/9/2561  14:04:57 หน้า : 99/106



โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบหวาย 
หมู่ที 2

จํานวน 106,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หลุบหวาย หมู่ที 2  สายทาง ศาลาประชาคมคุ้มทางโค้ง  กว้าง 16.00
 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพืนทีเทคอนกรีตรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 256.00 ตารางเมตร พิกัดจุด
โครงการ (N 17.142295 E 102.451843 )  ตามแบบแปลนเลขที บต
. 056/2561 
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 23 ข้อ 2  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานก่อ
สร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กองช่าง] [รหัส
บัญชี 420900]  

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาด  หมู่ที 1 จํานวน 375,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาด หมู่
ที 1 สายทาง ซอยคุ้มพ่อจูม แสนบุญเมือง - สามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านตาด หมู่ที 1 วางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลาง 0.40 เมตร จํานวน 167 ท่อน พร้อมบ่อพักนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก จํานวน 17 บ่อ และเทคอนกรีตหลังท่อ พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ (N 17.182232 E 102.470911 ) จุดสินสุด
โครงการ ( N 17.181703 E 102.470635)  ตามแบบแปลนเลขที บต
. 055/2561    
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ. 2552 
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 22 ข้อ 1  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กอง
ช่าง]  [รหัสบัญชี 420900]  

โครงการก่อสร้างวางรางระบายนําคอนกรีตอัดแรงพร้อมฝารางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคมผ่านศึก 1 หมู่ที 3

จํานวน 378,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางรางระบายนําคอนกรีตอัดแรงพร้อมฝาราง
ระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคมผ่านศึก 1 หมู่ที 3 สายทางบ้าน
นายยศ โพอินทร์ ถึง สะพานทีนานางสมพงษ์ จํางูเหลือม  รางระบายนํา
คอนกรีตอัดแรงขนาด 0.58 x 0.60 เมตร พร้อมฝารางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวม 190.00 เมตร พิกัดจุดเริมต้น
โครงการ (N 17.181266 E 102.444966 ) จุดสินสุด
โครงการ ( N 17.180873 E 102.444296)  ตามแบบแปลนเลขที บต
. 053/2561  
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 26 ข้อ 5  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กอง
ช่าง]  [รหัสบัญชี 420900]  
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โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านมอดินแดง หมู่ที 15 จํานวน 375,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านมอดินแดง หมู่ที 15 จํานวน 1
 หลัง พิกัดทีตังโครงการ       (E 263859  N 1905294)  ตามแบบ
แปลนเลขที บต. 080/2561  
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 43 ข้อ 21  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กอง
ช่าง]  [รหัสบัญชี 420900]  

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนิคมผ่านศึก 3 
หมู่ที 6

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนิคม
ผ่านศึก 3 หมู่ที 6  อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 9.00
 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร โครงสร้างหลังคาเหล็กมุงด้วย
แผ่นเมทัลชีท  พิกัดจุดโครงการ (N 17.165888 E 102.435779
 )  ตามแบบแปลนเลขที บต. 066/2561  
    เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 13 พ.ศ. 2552
    เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 32 ข้อ 11  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้าน
เศรษฐกิจ  (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)  [หน่วยงานรับผิดชอบ:กอง
ช่าง]  [รหัสบัญชี 420900]  

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 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 ลงวันที 23 มีนาคม 2555
  ฯลฯ (รายละเอียดโครงการตามเทศบาลตําบลบ้านตาดกําหนด)
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 148 ข้อ 4 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการ
เกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321 [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]
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โครงการพืชผักปลอดภัย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพืชผักปลอดภัย เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
วิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเกียวข้อง  (ราย
ละเอียดโครงการตามเทศบาลตําบลบ้านตาดกําหนด)
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 13 ข้อ 2  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านการ
เศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการ
เกษตร (00321 [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320300]

โครงการรวมใจภักดิ ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรวมใจภักดิ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามมิ
นทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที 9) (รายละเอียด
โครงการตามเทศบาลตําบลบ้านตาดกําหนด)
             เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0891.4/ว 164 ลงวันที 26มกราคม 2558
             เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 148 ข้อ 4
   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเขตเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเขตเทศบาลอัน
เนืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง  (รายละเอียดโครงการตามเทศบาลตําบลบ้านตาด
กําหนด)
        เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 164  ลงวันที 26 มกราคม 2558
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี2561-2564 เพิมเติม (ฉบับ
ที 3/2561) หน้า 53 ข้อ 2  ตังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในด้านการ
เศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการ
เกษตร (00321 [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 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  ฯลฯ  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า172 ข้อ 13
 ตังจ่ายจาก เงินรายได้  จะดําเนินการจัดซือเมือขาดแคลนและมีความจํา
เป็นต้องใช้โดยจัดซือตามบันทึกขออนุมัติไม่น้อยกว่า 12 ครังต่อ
ปี  ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320
) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด] [รหัสบัญชี 331000]
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 19,942,905 บาท
งบกลาง รวม 19,942,905 บาท
งบกลาง รวม 19,942,905 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,659,678 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11
  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดําเนินงานด้านอืน  (00400
)  แผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง (00411) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 110100]

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 570,791 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบียเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 161 ข้อ 11
  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดําเนินงานด้านอืน  (00400
)  แผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411) [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 110200]

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 242,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง ในอัตรา
ร้อยละ 5 และหักค่าตอบแทนพนักงานจ้างร้อยละ 5 
        เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ด่วนที
สุด ที มท. 0809.5/ว 9ลงวันที 22 ม.ค. 57 และตามความใน พ.ร.บ
.ประกันสังคม 2533  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี2561-2564 หน้า 161 ข้อ 11 ตังจ่าย
จากเงินรายได้ จํานวน   210,116  บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป จํานวน 31,884  บาท ปรากฏในด้านการดําเนินงานด้านอืน (00400
) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) [หน่วยงานทีรับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 110300]

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,932,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก้ผู้สูงอายุ ตาม
หลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 จํานวน 12
 เดือน โดยแบ่งจ่ายตามช่วงอายุ 60-69 ปี คน ละ 600 บาทต่อ
เดือน จํานวน 12 เดือน อายุ 70-79 ปี  คน ละ700 บาทต่อ
เดือน  จํานวน 12 เดือน อายุ 80-89 ปี  คน ละ 800 บาทต่อ
เดือน  จํานวน 12 เดือน  อายุ 90 ปีขึนไป  คน ละ 1,000 บาทต่อ
เดือน จํานวน 12 เดือน  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 145 ข้อ 1
   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในด้านการดําเนินงานด้าน
อืน  (00400)  แผนงานงบกลาง  (00410)   งานงบกลาง  (00411
) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 110700]
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,976,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2553 คน ละ 800 บาทต่อเดือน  จํานวน 12  เดือน  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 145 ข้อ 1
  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในด้านการดําเนินงานด้าน
อืน  (00400)  แผนงานงบกลาง  (00410)   งานงบกลาง  (00411
) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 110800]

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 186,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 จํานวน 24 คนๆ ละ 500 บาท   จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน 144,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  และจํานวน 
7 คนๆ ละ 500 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 42,000  บาท ตังจ่าย
จากเงินรายได้ 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี2561-2564 หน้า 145 ข้อ 2 ปรากฏใน
ด้านการดําเนินงานด้านอืน  (00400)  แผนงานงบกลาง  (00410
)   งานงบกลาง  (00411) [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 110900]

สํารองจ่าย จํานวน 216,891 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นเกิดขึนเพือ
ช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย  เช่น  อุทกภัย  วาตะ
ภัย  อัคคีภัย  ความเดือดร้อนต่าง ๆ  ของราษฎร หรือมีรายจ่ายทีนอก
เหนือไปจากงบประมาณทีได้รับอนุมัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากทีมท 0313.4/ ว667 ลงวันที 12
 มีนาคม 2545 เรือง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน   
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี2561-2564 หน้า  145  ข้อ 3
  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดําเนินงานด้านอืน  (00400
)  แผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411) [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี  111000]
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที
ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ
ของจํานวนประชากรทังหมดในพืนทีทีได้รับเงินสนับสนุนจากสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพตามประกาศสํานักงานหลักประกันสุภาพแห่ง
ชาติ  เรือง การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบ
ประมาณ 2553 ลงวันที 21 กันยายน 2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถินด่วนทีสุดทีมท 0891.3/ ว 2199 ลงวันที 10
 พฤศจิกายน 2552  เรืองการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนที
        เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี2561-2564 หน้า 146  ข้อ 4   ตังจ่าย
จากเงินรายได้ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดําเนินงานด้าน
อืน  (00400)  แผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411
)  [หน่วยงานทีรับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม] [รหัส
บัญชี 111100]

ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 70,928 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นราย
ปี ในอัตราร้อยละเศษหนึงส่วนหกของรายรับจริงในปีทีล่วงมาแล้วโดยไม่
รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท 
        เป็นไปตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท
.ท.) ที ส.ท.ท.562/2555  ลงวันที  28  มิถุนายน  2555 เรืองการตังงบ
ประมาณรายจ่ายเกียวกับค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564  หน้า 167 ข้อ 1
  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดําเนินงานด้านอืน  (00400
)  แผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411)  [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 111100]

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่กรรมตาม พร
ก. จ่ายเงินเดือน  
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี2561-2564 หน้า 168 ข้อ 5  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านการดําเนินงานด้านอืน  (00400
)  แผนงานงบกลาง  (00410)   งานงบกลาง  (00411)  [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : สํานักปลัด]

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 849,433 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.) ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที  24  กันยายน  2550 โดยให้คํานวณ
จากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจําปีโดยไม่รวมเงินอุด
หนุนจํานวนร้อยละ  2 ของรายรับ
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 หน้า 168 ข้อ 7
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านการดําเนินงานด้านอืน  (00400
)  แผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411)   [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 120100]
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เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน จํานวน 8,784 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบํานาญของข้าราชการถ่ายโอน  นายสุวพงษ์  วัฒนา
วดี ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีธุรการ 6 ในอัตราเดือนละ  732  บาท  จํานวน 12
 เดือน รวมตังจ่ายเป็นเงินทังสิน  8,784  บาท 
        เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี2561-2564  หน้า 167 ข้อ 4 ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในด้านการดําเนินงานด้านอืน  (00400
)  แผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411) [หน่วยงานทีรับ
ผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 120400]
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