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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทศบาลตําบลบานตาด
อํา ภอ มองอดรธานี จัง วัดอดรธานี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 71,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

12,467,040 บาท

งบบุคลากร

รวม

10,159,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม

2,848,320 บาท

งิน ดอนนายก/รองนายก

จํานวน

725,760 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ดอนนายก ทศมนตรีตําบลบานตาด ดอน
ละ 28,800 บาทโดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน12 ดอน ปน
งิน 345,600 บาท
ตั้งจายจาก งินรายไดปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 210100]
- พ่อจาย ปน งิน ดอนรองนายก ทศมนตรีตําบลบาน
ตาด จํานวน 2 คนๆ ละ 15,840 บาท ตอ ดอนโดยคํานวณตั้ง
จายไวไม กิน 12 ดอน ปน งิน 380,160 บาท
ตั้งจายจาก งินรายไดปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 210100]
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งินคาตอบแทนประจําตําแ นงนายก/รองนายก

จํานวน

180,000 บาท

จํานวน

180,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบแทนประจําตําแ นงนายก ทศมนตรีตําบล
บานตาด ดอนละ 6,000 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน12
ดอน ปน งิน 72,000 บาท
ตั้งจายจาก งินรายไดปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 210200]
- พ่อจาย ปนคาตอบแทนประจําตําแ นงรองนายก ทศมนตรี
ตําบลบานตาด จํานวน 2 คนๆ ละ 4,500 บาท ตอ ดอนโดย
คํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน ปน งิน 108,000 บาท
ตั้งจายจาก งินรายไดปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 210200]
งินคาตอบแทนพิ ศษนายก/รองนายก
- พ่อจาย ปนคาตอบแทนพิ ศษนายก ทศมนตรีตําบลบาน
ตาด ดอนละ 6,000 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน12
ดอน ปน งิน 72,000 บาท
ตั้งจายจาก งินรายไดปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 210300]
- พ่อจาย ปนคาตอบแทนพิ ศษรองนายก ทศมนตรีตําบลบาน
ตาด จํานวน 2 คนๆ ละ 4,500 บาท ตอ ดอนโดยคํานวณตั้งจาย
ไวไม กิน 12 ดอน ปน งิน 108,000 บาท
ตั้งจายจาก งินรายไดปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 210300]
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งินคาตอบแทน ลขานการ/ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี นายกองค์การ
บริ าร วนตําบล

จํานวน

207,360 บาท

จํานวน

1,555,200 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ดอน ลขานการนายก ทศมนตรีตําบลบาน
ตาด ดอนละ 10,080 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12
ดอน ปน งิน 120,960 บาท
ตั้งจายจาก งินรายไดปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 210400]
- พ่อจาย ปน งิน ดอนที่ปรึกษานายก ทศมนตรีตําบลบาน
ตาด ดอนละ 7,200บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12
ดอน ปน งิน 86,400 บาท
ตั้งจายจาก งินรายไดปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 210400]
งินคาตอบแทน มาชิก ภาองค์กรปกครอง วนทองถิ่น
- ประธาน ภา ทศบาล ดอนละ 15,840 บาท จํานวน 1
คน ปน งิน 190,080 บาท
- รองประธาน ภา ทศบาล ดอนละ 12,960 บาท จํานวน 1
คน ปน งิน 155,520 บาท
- มาชิก ภา ทศบาล ดอนละ 10,080 บาท จํานวน 10
คน ปน งิน 100,800 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12
ดอน ปน งิน 1,209,600 บาท
ตั้งจายจาก งินรายไดปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110)
งานบริ ารทั่วไป (00111) [ นวยงานที่รับผิด
ชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 210600]
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนพนักงาน

รวม

7,310,820 บาท

จํานวน

4,406,940 บาท

จํานวน

151,200 บาท

จํานวน

271,200 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ดอนใ แกพนักงาน ทศบาลและ งินปรับปรง
งิน ดอนประจําปี โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน12 ดอน
ปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งิน
บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
ตั้งจายจาก งินรายไดปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100) แผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111) [ นวย
งานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 220100]
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
- งินคาตอบแทนราย ดอนปลัด ทศบาล
ตั้งไว 84,000
บาท
พ่อจาย ปนคาตอบแทนราย ดอนปลัด ทศบาล ผดํารง
ตําแ นงประ ภทบริ ารทองถิ่น ระดับกลาง ที่มี ิทธิไดรับตาม
ระ บียบที่กํา นด อัตรา ดอนละ 7,000 บาท โดยคํานวณตั้งจาย
ไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งิน
ปี งินบํา น็จ บํานาญและ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 220200]
- งินคาตอบแทนราย ดอนรองปลัด ทศบาล
ตั้ง
ไว 67,200 บาท
พ่อจาย ปนคาตอบแทนราย ดอนรองปลัด ทศบาลผ
ดํารงตําแ นงประ ภทบริ ารทองถิ่นระดับกลาง ที่มี ิทธิไดรับ
ตามระ บียบที่กํา นด อัตรา ดอนละ 5,600 บาท โดยคํานวณตั้ง
จายไวไม กิน 12 ดอน
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด]
งินประจําตําแ นง
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- ปลัด ทศบาล
ตั้งไว 84,000 บาท
พ่อจาย ปน งินประจําตําแ นงปลัด ทศบาล ผดํารงตําแ นง
ประ ภทบริ ารทองถิ่น ระดับกลาง ที่มี ิทธิไดรับตามระ บียบที่
กํา นด อัตรา ดอนละ 7,000 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไม
กิน 12 ดอน
ปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งิน
บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 220300]
- รองปลัด ทศบาล
ตั้งไว 109,200 บาท
พ่อจาย ปน งินประจําตําแ นงรองปลัด ทศบาลระดับ
กลางและระดับตน ที่มี ิทธิไดรับตามระ บียบกํา นด ระดับตน
อัตรา ดอนละ 3,500 บาท ระดับกลางอัตรา ดอนละ 5,600
บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งิน
ปี งินบํา น็จ บํานาญและ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ
. 2535)
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 220300]
- ัว นา ํานักปลัด ทศบาลและ ัว นาฝาย ระดับอํานวยการตน
ตั้งไว 78,000 บาท
พ่อจาย ปน งินประจําตําแ นง ัว นา ํานักปลัด ทศบาลที่
มี ิทธิไดรับตามระ บียบที่กํา นด ัว นา ํานักปลัดอัตรา ดอน
ละ 3,500 บาท ัว นาฝายอัตรา ดอนละ 1,500 บาท จํานวน 2
คน โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งิน
บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535)
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 220300]
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คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

2,324,280 บาท

จํานวน

157,200 บาท

รวม

1,972,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจางใ แกพนักงานจางพรอม งิน พิ่มคาจาง
ประจําปี โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งิน
บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นใน ลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 220600]
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
- พ่อจาย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12
ดอน
ปนไปตาม นัง อ ํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่
ดที่ มท 0809.3/ว.1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
ร่อง ประกาศ ก.จ. ,ก.ท.และ ก.อบต. ร่อง ลัก กณฑ์การ
ใ ขาราชการ รอพนักงาน วนทองถิ่น ลกจางและพนักงานจาง
ขององค์กรปกครอง วนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่ม
การครองชีพชั่วคราว
ตั้งจายจาก งินรายไดปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 220700]
งบดาเนินงาน
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ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์แกองค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น

รวม

280,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท
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- คาตอบแทน จา นาที่ในการ ลอกตั้ง ตั้งไว 50,000 บาท
พ่อจาย ปนคาตอบแทน จา นาที่ในการ ลอก
ตั้ง ประธาน กกต.ทองถิ่น กกต.ทองถิ่น ผอ.กกต.ทองถิ่น
นายอํา ภอ/ผอ. ขต นายทะ บียนอํา ภอ/นายทะ บียนทอง
ถิ่น อนกรรมการ/บคคลที่ไดรับการแตงตั้ง ผอ.ประจํา นวย
ลอกตั้ง จา นาที่นับคะแนน จา นาที่รักษาความปลอดภัย
ประจําที่ ลอกตั้ง คาอา ารทําการนอก วลา ํา รับพนักงาน
และ จา นาที่ปฏิบัติงาน กี่ยวกับการ ลอกตั้ง ทั้งในกรณี ลอก
ตั้ง มาชิก ภาทองถิ่น/ผบริ ารทองถิ่นใ มและกรณีแทน
ตําแ นงที่วางฯลฯ
ปนไปตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ดวน ที่ มท
0890.4/ว1932 ลงวันที่ 16 มิถนายน 2552 ร่อง การ
จัด ตรียมคาใชจาย ํา รับการ ลอกตั้ง มาชิก ภาทองถิ่น รอ
ผบริ ารทองถิ่นที่องค์กรปกครอง วนทองถิ่นรับผิดชอบ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ าร
ทั่วไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 310100]
- งินประโยชน์ตอบแทนอ่น ปนกรณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจําปี)
ตั้งไว 10,000 บาท
พ่อจาย ปน งินประโยชน์ตอบแทนอ่น ปนกรณี
พิ ศษ ( งินรางวัลประจําปี) ํา รับพนักงาน ทศบาลและ
พนักงานจาง ปนกรณีพิ ศษ ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการกํา นด
งินประโยชน์ตอบแทนอ่น ปน กรณีพิ ศษอันมี
ลักษณะ ปน งินรางวัลประจําปีแกพนักงาน วนทองถิ่นใ ปน
รายจายอ่นขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
และ นัง อ ั่งการที่ กี่ยวของ)
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ าร
ทั่วไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 310100]

นา : 8/170

นา : 9/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:49

คา บี้ยประชม

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- พ่อ ปนคา บี้ยประชมคณะกรรมการดํา นินการตางๆ ของ
ทศบาลตําบลบานตาด ชน คา บี้ยประชมคณะกรรมการ
ามัญ คณะกรรมการวิ ามัญ ฯลฯ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 310200]
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
- พ่อจาย ปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการของ
พนักงาน ทศบาลและพนักงานจางที่มีคํา ั่งใ ปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการตามความจํา ปน รงดวนของ ทศบาลตําบลบานตาด
ปนไปตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว
4562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 310300]
คา ชาบาน
- พ่อจาย ปนคา ชา/ ชาซ้อบานของพนักงาน ทศบาลตําบลบาน
ตาด และผมี ิทธิ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคา ชาบาน
ของขาราชการ วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562 และ นัง อกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว
5862 ลงวันที่ 12 ตลาคม 2559
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 310400]

นา : 10/170
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งินชวย ลอการศึกษาบตร

จํานวน

100,000 บาท

รวม

802,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินชวย ลอการศึกษาบตรของพนักงาน ทศบาล
ตําบลบานตาด และผมี ิทธิ บิก งินชวย ลอการศึกษาบตรได
ตามระ บียบกํา นด
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิการ
กี่ยวกับการศึกษาบตรของพนักงาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 และ นัง อ ั่งการที่ กี่ยวของ)
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100) แผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111) [ นวย
งานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 310500]
ค่าใช้สอย
รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจาง มาบริการ
- พ่อจาย ปนคาจาง มาแรงงานใ กับผรับจางทําการอยาง นึ่ง
อยางใดซึ่งมิใช ปนการประกอบ ดัดแปลง ตอ ติม ริม ราง
ครภัณฑ์ รอ ิ่งกอ ราง ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ั่งการ ดังนี้ ตาม นัง อ
กระทรวงม าดไทย ที่ มท 0313.4/ว.1452 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2541 ร่อง
การ บิกจาย งินคาจาง มาบริการขององค์กรปกครอง วนทอง
ถิ่น
ตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
17120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ร่อง ลัก กณฑ์การ บิก
จาย งินคาจาง มาบริการขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 320100]
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คาใชจาย กี่ยวกับการ ชา คร่องถาย อก าร

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ชา คร่องถาย อก าร ฯลฯ จํานวน 12
ดอน
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 320100]
คาใชจายในการจัดทําประกันภัยทรัพย์ ิน
- พ่อจาย ปนคาใชจายตาง ๆ การจัดทําประกันภัย
ทรัพย์ ิน ของ ทศบาลตําบลบานตาด
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาคาใชจายในการ
จัดทํา ประกันภัยทรัพย์ ินขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2562
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 320100]
คาใชจายในการตัก ิ่งปฏิกล
- พ่อจาย ปนคาตัก ิ่งปฏิกล ฯลฯ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 320100]
คาซักฟอกผา
- พ่อจาย ปนคาซักฟอกผาของ ทศบาลตําบลบาน
ตาด ชน ซักผามาน ผาป โต๊ะ กาอี้ คร่องนอนในการรับ
ด็จ ฯลฯ
ตั้งจายจาก งินรายไดปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 320100]
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คาธรรม นียมศาล

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาธรรม นียมศาลในการพิจารณาคดีตางๆ ของ
ศาล ฯลฯ
ตั้งจายจาก งินรายไดปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 320100]
คา ย็บ นัง อ, ขาปก นัง อ,ถาย อก ารพิมพ์ ขียวและแบบพิมพ์
ตางๆ
- พ่อจาย ปนคา ย็บ นัง อ, ขาปก นัง อ,ถาย อก าร
พิมพ์ ขียวและแบบพิมพ์ตางๆ ชน ขา ลม ทศบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปี แผนพัฒนาตําบล ฯลฯ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100) แผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111 ) [ นวย
งานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 320100]
คารับวาร าร/ นัง อพิมพ์/ นัง อระ บียบกฎ มายในการปฏิบัติ
ราชการ
- พ่อจาย ปนคารับวาร าร รอซ้อวาร ารตาง ๆ ํา รับบริการ
ประชาชนที่มาใชบริการที่ ทศบาลตําบลบานตาด ชน นัง อ
พิมพ์ วาร ารทองถิ่นและ นัง อระ บียบกฎ มายในการปฏิบัติ
ราชการฯลฯ
ตั้งจายจาก งินรายไดปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 320100]
รายจาย กี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- คารับรองในการตอนรับบคคล รอคณะบคคล ตั้งไว 20,000
บาท
พ่อจาย ปนคารับรองในการตอนรับบคคล รอคณะบคคล ของ
นวยราชการตาง ๆ ที่มานิ ทศงาน ตรวจงาน รอ ยี่ยมชม รอ
ทัศนศึกษาดงาน ชน คาอา าร คา คร่องด่มที่ไมมี
แอลกอฮอล์ ซึ่งมีคาอา ารวาง รอขนมประกอบ คาของขวัญ
รอของที่ระลึก คาพิมพ์ อก าร ฯลฯ

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:49

ปนไปตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว
.2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ร่อง การตั้งงบประมาณ
และการ บิกจาย งินคารับรอง รอคา ลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น โดยใ ตั้งงบปราณไวไม กิน 1% ของราย
ไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมาแลวโดยไมรวมรายไดจาก งินอด
นน
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 320200]
- คา ลี้ยงรับรองประชม ภาทองถิ่น
ตั้งไว 30,000 บาท
พ่อจาย ปนคา ลี้ยงรับรองในการประชม ภาทองถิ่นและ
ผที่ กี่ยวของในการประชม ภาทองถิ่น รอคณะกรรมการ รอ
คณะอนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎ มาย รอตาม
ระ บียบ รอ นัง อ ั่งการของกระทรวงม าดไทย รอการ
ประชมระ วางองค์กรปกครอง วนทองถิ่นกับองค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น รอองค์กร วนทองถิ่นกับรัฐวิ า กิจ รอ อกชน ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว
.2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ร่อง การตั้งงบประมาณ
และการ บิกจาย งินคารับรอง รอคา ลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น โดยใ ตั้งงบปราณไวไม กิน 1% ของราย
ไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมาแลวโดยไมรวมรายไดจาก งินอด
นน
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 320200]
- คาใชจายในการ ตรียมการรับ ด็จ
ตั้งไว 10,000
บาท
พ่อจาย ปนคา ตรียมการรับ ด็จ ชน คาจัด ถาน
ที่ คาซ้อธงชาติ และคาใชจายอ่นๆ กี่ยวกับการรับ ด็จ ฯลฯ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั

นา : 13/170

นา : 14/170
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บัญชี 320200]

รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรของผบริ ารทองถิ่น มาชิก ภาทองถิ่น พนักงาน
ทศบาล และพนักงานจาง ที่มีคํา ั่งใ ไปราชการ ชน คา บี้ย
ลี้ยงการ ดินทาง คาที่พัก และคาใชจายอ่น ๆ ที่จํา ปน ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายใน
การ ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไข
พิ่ม ติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 320300]
คาใชจายในการฝึกอบรม ัมมนา
- พ่อจาย ปนคาใชจายในการพัฒนาบคลากร ปนคาใชจายใน
การลงทะ บียนฝึกอบรม ัมมนาของพนักงาน ทศบาล พนักงาน
จาง นายก ทศมนตรี รองนายก ทศมนตรี ลขานการนายก
ทศมนตรี ที่ปรึกษานายก ทศมนตรี และ มาชิก ภา ทศบาล
ตําบลบานตาด ที่มีคํา ั่งใ ไปราชการ ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ
.ศ. 2557
ตั้งจายจาก งินรายไดปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 320300]
คาใชจายในการ ลอกตั้ง

นา : 15/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:49

- พ่อจาย ปนคาใชจายในการ ลอกตั้งกรณี ลอกตั้งครบวาระ
กรณี ลอกตั้งแทนตําแ นงที่วาง กรณี ลอกตั้งใ ม ชน คาใช
จายในการจัดตั้งศนย์ประ านงานการ ลอกตั้ง คาจัดทําปาย
ประกาศผลคะแนน คา บี้ย ลี้ยง ที่พัก และพา นะของ กกต.ทอง
ถิ่น / ผอ.กกต.ทองถิ่น คาใชจายในการจัดการประชมอบรม
บคลากร/ จา นาที่ปฏิบัติงาน ลอกตั้ง คาประชา ัมพันธ์การ ลอก
ตั้ง คา คร่อง ขียน แบบพิมพ์ และวั ด
ที่ใชในการ ลอกตั้ง คาจัดพิมพ์บัตร ลอกตั้ง / บัตร ลอกตั้ง
ตัวอยาง คาจัดพิมพ์บัญชีรายช่อผมี ิทธิ ลอกตั้ง/ผ ีย ิทธิ ลอก
ตั้ง คาจัดพิมพ์คมอการรับ มัคร/กกต.ทองถิ่น และ กปน. คาจัด
พิมพ์ นัง อประกาศระ บียบ ขอกํา นดคณะกรรมการการ ลอก
ตั้ง วาดวยการ ลอกตั้ง มาชิก ภาทองถิ่น รอผบริ ารทองถิ่น คา
จัดซ้อ รอคาซอมแซม ีบบัตร ลอกตั้งและค าลงคะแนน คา
น้ํามัน ช้อ พลิง รายการคาใชจายอ่นๆที่อาจจะ กิดขึ้น ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ดวน ที่ มท 0890.4
/ว1932 ลงวันที่ 16 มิถนายน 2552 ร่อง การจัด ตรียมคาใช
จาย ํา รับการ ลอกตั้ง มาชิก ภาทองถิ่น รอผบริ ารทองถิ่นที่
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น
รับผิดชอบ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 320300]
คาใชจายในการ ง งินคนกองทนทดแทนผประ บภัย
- พ่อ ปนคาใชจายในการ ง งินคนกองทนทดแทนผประ บ
ภัย กรณีรถขององค์กรปกครอง วนทองถิ่นกอใ กิดความ ีย
าย ฯลฯ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ร ั บัญชี 320300] [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด]

จํานวน

10,000 บาท

นา : 16/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:49

คาใชจายในการ รร าบคคล ขาปฏิบัติงาน

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา รร าบคคล ขาปฏิบัติงานของ ทศบาลตําบล
บานตาด ชน การ อบคัด ลอก การคัด ลอก การ อบแขงขัน
ตาง ๆ รวมทั้งคาตอบแทนคณะกรรมการดํา นินการ อบ และ
อ่น ๆ ที่ กี่ยวกับการ รร าบคคล ฯลฯ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 320300]
โครงการ "ปลกปาในใจคน" ตามศา ตร์พระราชา (รัชการที่9)
- พ่อจาย ปนคาปายโครงการ คาพันธ์กลาไม คาอา ารและ
คร่องด่ม คาวั ดอปกรณ์ที่ กี่ยวของกับโครงการและคาใชจาย
อ่นๆ ที่จํา ปนของโครงการ ฯลฯ (รายละ อียดตามโครงการ
ทศบาลตําบลบานตาดกํา นด)
ปนไปตาม นัง อกรม ง ริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24
ิง าคม 2553
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
นา 84 ขอ 7
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 320300]

นา : 17/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:49

โครงการติดตั้งระบบ ํานักทะ บียนทองถิ่น ทศบาลตําบลบานตาด

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินการจัดตั้ง ํานักงาน
ทะ บียนทองถิ่น ทศบาลตําบลบานตาด ในการติดตั้งระบบ การ
จัด ตรียมวั ด อปกรณ์ และครภัณฑ์ตางๆ ฯลฯ
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2563 นา 88
ขอ 13
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 320300]

โครงการปกปอง ถาบัน ําคัญของชาติ
- พ่อจาย ปนคาดํา นินการตามโครงการปกปอง ถาบัน ําคัญ
ของชาติ
ตั้งตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ ท 0808.2/ว
. 1224 ลงวันที่ 22 มษายน 2552 ร่อง โครงการ พ่อการจัด
ทํา
ปกปอง ถาบัน ําคัญของชาติ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ งนักกีฬา
ขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2559
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม
ติม ฉบับที่ 1 นา 7 ขอ 5
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 320300]

นา : 18/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:49

โครงการฝึกอบรมประชาชนใ มีความรความ ขาใจในระบอบ
ประชาธิปไตย

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พ่อ ปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมประชาชนใ มีความร
ความ ขาใจในระบอบประชาธิปไตย ชนคาอา ารและ คร่อง
ด่ม คาจัดทําปายโครงการ คาใชจายอ่นๆ กี่ยวกับ
โครงการ ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจาย
คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ งนักกีฬา
ขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม
ติม ฉบับที่ 1 นา 7 ขอ 6
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 320300]
โครงการฝึกอบรม ัมมนาและทัศนศึกษาดงาน
- พ่อจาย ปนคาใชจายที่ กี่ยวของกับโครงการฝึกอบรม ัมมนา
และทัศนศึกษาดงานภายในประ ทศ ของผบริ ารทองถิ่น มาชิก
ภาทองถิ่น พนักงาน ทศบาล พนักงานจาง ลกจางประจํา พ่อนํา
องค์ความรใ มจาก ถานที่อ่นมาปรับใชในการพัฒนาชมชนของ
ตน อง ชน คา มนาคณวิทยากร คากระดาษและ คร่อง
ขียน แบบพิมพ์ คาวั ดอปกรณ์ คาปาย คาพิมพ์ อก าร คา
พา นะ คา ชาที่พัก คาอา าร คาอา ารวางและ คร่องด่ม คาของ
ขวัญ รอของที่ระลึก คาจาง มา บริการตางๆ ฯลฯ
โดย บิกจายตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2549
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 320300]

นา : 19/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:49

โครงการวัน ตรี ากล

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายตามโครงการวัน ตรี ากล ชน คาปาย
โครงการ คาอา าร คาอา ารวางและ คร่องด่ม และคาใชจาย
อ่นๆ ที่ กี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ (รายละ อียดตามโครงการ
ทศบาลตําบลบานตาดกํา นด)
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ งนักกีฬา
ขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2559
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 นา 6 ขอ 3
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 320300]
โครงการ ศรษฐกิจพอ พียงตนแบบ
- พ่อจาย ปนคาดํา นินการโครงการ ศรษฐกิจพอ พียงตน
แบบ ฯลฯ (รายละ อียดตามโครงการ ทศบาลตําบลบานตาด)
ปนไปตาม นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 ิง าคม 2553
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม
ติม ฉบับที่ 1 นา 4 ขอ 1
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 320300]

นา : 20/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

โครงการ ง ริมและพัฒนาการทอง ที่ยวโดยชมชนตาม นทาง
วัฒนธรรม ทศบาลตําบลบานตาด
- พ่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินการตามโครงการ ง ริม
และพัฒนาการทอง ที่ยวโดยชมชนตาม นทางวัฒนธรรม ทศบาล
ตําบลบานตาด ชน คาปายโครงการ คาอา าร คาอา ารวางและ
คร่องด่ม และคาใชจายอ่นๆ ที่ กี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ (ราย
ละ อียดตามโครงการ ทศบาลตําบล
บานตาดกํา นด)
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ งนักกีฬา ขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
นา 85 ขอ 8
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 320300]

จํานวน

10,000 บาท

นา : 21/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

โครงการ ง ริมศักยภาพ ภา ด็กและ ยาวชน ทศบาลตําบลบาน
ตาด

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินการตามโครงการ ง ริม
ศักยภาพ ภา ด็กและ ยาวชน ทศบาลตําบลบานตาด ชน คาปาย
โครงการ คาอา าร คาอา ารวางและ คร่องด่ม และคาใชจาย
อ่นๆ ที่ กี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ (รายละ อียดตามโครงการ
ทศบาลตําบลบานตาดกํา นด)
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิก
จายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการ งนัก
กีฬา ขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ
.2559
ปนไปตามแผนพัมนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
นา 92 ขอ 17
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 320300
โครงการ ราง ังคมแ งการ รียนร (ที่อาน นัง อ รักการอาน)
- พ่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินการตามโครงการ ราง
ังคมแ งการ รียนรของคนไทยและ ง ริมวัฒนธรรมการ
อาน โดยการจัด าที่อาน นัง อใ ประชาชน กิดพฤติกรรมรัก
การอาน พ่อ ราง ังคมแ งการ รียนรของไทย ไดแก คาปาย
โครงการ คาจัด า นัง อ การจัด าวาร ารตาง ๆ จัด ตรียม
วั ด อปกรณ์ และครภัณฑ์ตางๆ ํา รับบริการประชาชนที่มาใช
บริการการ ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อกรม ง ริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท0816.5/ว1081 ลงวันที่ 17 มษายน 2561
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
นา 91ขอ 16
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 320300]

นา : 22/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

คาบํารงรักษาและซอมแซม
- พ่อจาย ปนคาบํารง รักษาซอมแซมทรัพย์ ินตางๆ พ่อใ
ามารถใชงานไดตามปกติ
ปนไปตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 ร่อง ลัก กณฑ์
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปีในลักษณะคาใช อยและคา าธารณปโภค
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 320400]

จํานวน

200,000 บาท

นา : 23/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

ค่าวัสดุ
วั ด ํานักงาน
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด ํานักงาน ชน กระดาษถาย
อก าร มึก ดิน อ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิป ป๊ก ข็ม
มด ทป พี.วี.ซี. แบบใ ลวด ย็บกระดาษ กาว แฟมใ
อก าร มดประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ตางๆ ผา แปรงลบ
กระดาน ตรายาง ซองจด มาย ธงชาติ ิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซ้อ
รอจางพิมพ์ ของใชในการบรรจ ีบ อ ตะแกรงวาง
อก าร คร่องตัดโฟม คร่องตัดกระดาษ คร่อง ย็บ
กระดาษ กญแจ ภาพ ขียน พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาน
ไวท์บอร์ด แผนปายช่อ ํานักงาน รอ นวยงาน มลี่ มานปรับ
แ ง (ตอแผน) พรม (ตอผน) นาฬิกาตั้ง รอแขวน คร่อง
คํานวณ ลข พระพทธรป พระบรมรปฯลฯ จะดํา นินการจัดซ้อ
ม่อขาดแคลนและมีความจํา ปนตองใชโดยจัดซ้อตามบันทึกขอ
อนมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี
ปนไปตาม นัง อกรม ง ริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559
ร่อง แนวทางการพิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ดและครภัณฑ์ตาม
ลักการจําแนกประ ภทรายจายตาม
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 330100]

รวม

420,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

นา : 24/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

วั ดไฟฟาและวิทย

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดไฟฟาและวิทย ชน ฟิว ์ ข็มขัดรัด
ายไฟฟา ทปพัน ายไฟ ายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา วิตท์
ไฟฟา ลอดไฟฟา บรก กอร์ จานรับ ัญญาณดาว ทียม มอ
แปลงไฟฟา (Step-Up, Step-Down) ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไฟฉาย ปอร์ตไลท์ ัวแรงไฟฟา คร่องวัดความตาน
ทานไฟฟา คร่องวัดแรงดันไฟฟา มาตร ํา รับตรวจวงจร
ไฟฟา คร่องประจไฟ คร่องตัดกระแ ไฟฟาอัตโนมัติ คร่อง
ัญญาณ ตอนภัย คร่องจับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ จะดํา นินการ
จัดซ้อ ม่อขาดแคลนและมีความจํา ปนตองใชโดยจัดซ้อตาม
บันทึกขออนมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 330200]
วั ดงานบานงานครัว
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดงานบานงานครัว ชนแปรง มง ผาป
ที่นอน ปลอกมอน มอน ผา ม ผาปโต๊ะ ถวยชาม ชอน อม ถัง
น้ําด่ม บ กระดาษชําระ น้ํายาทําความ ะอาด องน้ํา กระติก
น้ําแข็ง ถังแก๊ น้ํายาลางจาน ไมกวาด แกวน้ําจานรอง กระจก
งา น้ําจดที่ซ้อจาก อกชน ถาด ที่นอน มีด กระโถน
ตาไฟฟา ตารีด กระทะไฟฟา มอไฟฟารวมถึง มอ งขาว
ไฟฟา กระติกน้ํารอน ไมโคร วฟ น้ําด่ม น้ําแข็ง ฯลฯ จะดํา นิน
การจัดซ้อ ม่อขาดแคลนและมีความจํา ปนตองใชโดยจัดซ้อตาม
บันทึกขออนมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 330300]

นา : 25/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

วั ดยานพา นะและขน ง

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาวั ดยานพา นะและขน ง ชน แบต ตอรี่ ,ยาง
นอก,ยางใน, ายไมค์, พลา,ตลับลกปน,น้ํามัน บรก, ัว
ทียน,ไขควง,นอตและ กร,กระจกมองขางรถยนต์, มอน้ํารถ
ยนต์,กันชนรถยนต์, บาะรถยนต์,ฟิล์มกรองแ ง, ข็มขัดนิรภัย แม
แรง,กญแจปากตาย,กญแจ ล่อน,คีมล็อค,ล็อค กียร์,ล็อค
คลัตช์,กระจกโคงมน,ล็อคพวงมาลัย, ัญญาณไฟกระ
พริบ, ัญญาณไฟฉก ฉิน,กรวยจราจร ฯลฯ จะดํา นินการจัดซ้อ
ม่อขาดแคลนและมีความจํา ปนตองใชโดยจัดซ้อตามบันทึกขอ
อนมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100) แผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111) [ นวย
งานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 330700]
วั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ น้ํามันดี ซล น้ํามันก๊าด น้ํามัน
บนซิน ถาน แก๊ งตม น้ํามันจารบี น้ํามัน คร่อง ฯลฯ จะ
ดํา นินการจัดซ้อ ม่อขาดแคลนและมีความจํา ปนตองใชโดยจัด
ซ้อตามบันทึกขออนมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100) แผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 330800]
วั ดโฆษณาและ ผยแพร
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดโฆษณาและ ผยแพร ชน ม
มโมรี่การ์ด แถบบันทึก ียง รอภาพ (วีดีโอ ทป แผนซี
ดี) ปาย ภาพถายดาว ทียม ขาตั้งกลอง กระ ป๋าใ กลองถาย
รป ฯลฯ จะดํา นินการ จัดซ้อ ม่อขาดแคลนและมีความจํา ปน
ตองใชโดยจัดซ้อตามบันทึกขออนมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 331100]

นา : 26/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

วั ด คร่องแตงกาย

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดแตงกาย ชน คร่อง
แบบ ้อ กาง กง ผา คร่อง มายยศและ ังกัด ถง
ทา รอง ทา ข็มขัด มวก ฯลฯ จะดํา นินการจัดซ้อ ม่อขาด
แคลนและมีความจํา ปนตองใชโดยจัดซ้อตามบันทึกขออนมัติไม
นอยกวา 12 ครั้งตอปี
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100) แผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111) [ นวย
งานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 331200]
วั ดคอมพิว ตอร์
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดคอมพิว ตอร์ ชน อปกรณ์บันทึก
ขอมล (
diskette,floppy disk,removable disk,compact disc,digital
video disc,flash drive) ทปบันทึกขอมล (Reel
Magnetic Tape,CassetteTape,Cartridge Tape) ัวพิมพ์ รอ
แถบพิมพ์ ํา รับ คร่องพิมพ์ คอมพิว ตอร์ ตลับผง มึก ํา รับ
คร่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ แผนกรองแ ง กระดาษตอ น่อง าย
ค บิล แผงแปนอักขระ รอแปนพิมพ์ (Key Board) มน
บอร์ด (Main Board) มมโมรี่ชิป
( Memory Chip) ชน RAM คัตชีทฟีด
ดอร์ ( Cut Sheet Feeder) มา ์ (Mouse) พริน ตอร์ วิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) คร่องกระจาย ัญญาณ (Hub)
แผนวงจรอิ ล็กทรอนิก ์ (Card) ชน Ethernet
Card,Lan Cart,Anti virusCard,SoundCardX คร่องอานและ
บันทึกขอมลแบบตาง ๆ ชน แบบดิ กตต์ (Diskette) แบบฮา
ร์ดดิ ต ์ H( ard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพดิคอล
(Optical ) คร่องอานขอมลแบบซีดีรอม (CD-ROM) โปรแกรม
คอมพิว ตอร์ รอซอฟต์แวร์ที่มีราคา นวย นึ่งไม กิน 20,000
.-บาท ฯลฯ จะดํา นินการจัดซ้อ ม่อขาดแคลนและมีความจํา ปน
ตองใชโดยจัดซ้อตามบันทึกขออนมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 331400]

นา : 27/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

วั ดอ่น

จํานวน

10,000 บาท

รวม

470,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

- วั ดอ่นๆ
ตั้งไว 5,000 บาท
พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดอ่นๆ ที่ไม ขาลักษณะและ
ประ ภทตามระ บียบวิธีการงบประมาณ ชน มิ ตอร์น้ํา มิ ตอร์
ไฟฟา ตะแกรงกัน วะ ัว ช่อมแก็ ัววาล์ว ปิด-ปิดแก๊ ฯลฯ
จะดํา นินการจัดซ้อ ม่อขาดแคลนและมีความจํา ปนตองใชโดย
จัดซ้อตามบันทึกขออนมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ าร
ทั่วไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 331700]
- วั ดรถบรรทกน้ํา
ตั้งไว 5,000 บาท
พ่อจาย ปนคาวั ดรถบรรทกน้ํา ชน ัวกะโ ลก ัวฉีด
น้ํา ฯลฯ จะดํา นินการจัดซ้อ ม่อขาดแคลนและมีความจํา ปน
ตองใชโดยจัดซ้อตามบันทึกขออนมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 331700]
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
- พ่อจาย ปนคากระแ ไฟฟา ํานักงาน ทศบาลตําบลบาน
ตาด ถานีตํารวจชมชนตําบลบานตาด และโรงป๋ยของ
ทศบาล ฯลฯ
ปนไปตามตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 ร่อง ลัก กณฑ์
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปีในลักษณะคาใช อยและคา าธารณปโภค
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 340100]

นา : 28/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาน้ําประปา ํานักงาน ทศบาลตําบลบาน
ตาด ถานีตํารวจชมชนตําบลบานตาดและโรงป๋ยของ
ทศบาล ฯลฯ
ปนไปตามตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 ร่อง ลัก กณฑ์
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปีในลักษณะคาใช อยและคา าธารณปโภค
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 340200]
คาบริการโทรศัพท์
- พ่อจาย ปนคาโทรศัพท์ ํานักงาน, คาโทรศัพท์ คล่อนที่,คา
โทร าร ฯลฯ
ปนไปตามตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 ร่อง ลัก กณฑ์
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปีในลักษณะคาใช อยและคา าธารณปโภค
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 340300]

นา : 29/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

คาบริการไปรษณีย์

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาซ้อดวงตราไปรษณีย์
ยากร ฯลฯ
ปนไปตามตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 ร่อง ลัก กณฑ์
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปีในลักษณะคาใช อยและคา าธารณปโภค
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 340400]

คาบริการ ่อ ารและโทรคมนาคม
- พ่อ ปนคาใชจาย กี่ยวกับ ระบบการ ่อ ารอิ ลก
ทรอนิก ์ ระบบอิน ทอร์ น็ต (Internet) และคา ่อ ารอ่น ๆ คา
ใชจาย พ่อใ ไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่ กิดขึ้น กี่ยวกับ
การใชบริการ ฯลฯ
ปนไปตามตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 ร่อง ลัก กณฑ์
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปีในลักษณะคาใช อยและคา าธารณปโภค
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 340500]

นา : 30/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

300,900 บาท

รวม

300,900 บาท

จํานวน

8,500 บาท

ครภัณฑ์ ํานักงาน
โต๊ะ มบชา
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อโต๊ะ มบชา จํานวน 1 ชด ครภัณฑ์ดัง
กลาว ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ คณลักษณะ ฉพาะ
ัง ขป
1) ทําดวยไม ัก
2) มีโต๊ะ มบชา 9 ตัว ความกวางตัวละ 9 นิ้ว
3) มีฐานรองโต๊ะ ม
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 410100]

นา : 31/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

ครภัณฑ์โฆษณาและ ผยแพร
กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

จํานวน

13,600 บาท

จํานวน

30,000 บาท

-

พ่อจาย ปนคาจัดซ้อกลองถายรปดิจิตอล ความละ อียด 16
ลานพิก ซล
พรอมกระ ป๋าและอปกรณ์ จํานวน 1 ชด ครภัณฑ์ดัง
กลาว ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์คณลักษณะ ฉพาะ
ัง ขป
1) ปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละ อียดที่กํา นด ปนความละ อียดที่ ซ็น ซอร์
ภาพ (Image Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) ามารถถอด ปลี่ยน ่อบันทึกขอมลไดอยาง ะดวก ม่อขอมล
ต็ม รอ ม่อตองการ ปลี่ยน
5) ามารถโอนถายขอมลจากกลองไปยัง คร่องคอมพิว ตอร์ได
6) มีกระ ป๋าบรรจกลอง
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 410100]
กลองถายวีดีโอ
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อกลองวีดีโอบันทึกภาพและ ียงพรอม
กระ ป๋าและอปกรณ์ จํานวน 1 ชด ครภัณฑ์ดังกลาว ไมปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ ตั้งตามราคาที่ ามารถจัดซ้อตาม
ราคาทองตลาดและจะดํา นินการดวยความประ ยัด
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 410100]

นา : 32/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

ครภัณฑ์ คร่องดับ พลิง
าย งน้ําดับ พลิงแบบใย ัง คราะ ์ พรอมขอตอทอง ลอง
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อครภัณฑ์ คร่องดับ พลิง าย งน้ําดับ
พลิงแบบใย ัง คราะ ์ พรอมขอตอทอง ลอง จะดํา นินการจัด
ซ้อ ม่อขาดแคลนและมีความจํา ปนตองใชโดยจัดซ้อตามบันทึก
ขออนมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานการรักษาความ งบภายใน (00120
) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการรักษาความ งบภายใน (00121
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 331600]

จํานวน

20,000 บาท

นา : 33/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์
คร่องคอมพิว ตอร์ ํา รับงาน ํานักงาน
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องคอมพิว ตอร์ ํา รับงาน ํานัก
งาน (จอแ ดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
ชด ครภัณฑ์ดังกลาวปรากฏในบัญชี กณฑ์ราคากลางและ
คณลักษณะพ้นฐานครภัณฑ์คอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิ
ทัลฯ คณลักษณะพ้นฐาน
- มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
ลัก (4 core)
-มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิกาพ้นฐาน ไมนอยกวา 3.1 GHz รอดี
กวา จํานวน 1 นวย
- มี นวยความจํา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รอดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
- มี นวยจัด ก็บขอมล ชนิด SATA รอดีกวา ขนาดความจไม
นอยกวา 1 TB รอ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไม
นอยกวา 120 GB จํานวน 1 นวย
- มีDVD-RW รอดีกวา จํานวน 1 นวย
- มีชอง ช่อมตอระบบ ครอขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รอดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1
ชอง
- มีชอง ช่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รอดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพ์และ มา ์
- มีจอแ ดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 นวย
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 410100]

จํานวน

17,000 บาท

นา : 34/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

คร่องพิมพ์แบบฉีด มึก
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องพิมพ์แบบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง
มึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) ครภัณฑ์ดังกลาวปรากฏในบัญชี กณฑ์ราคา
กลางและคณลักษณะพ้นฐานครภัณฑ์คอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิ
จิทัลฯ
คณลักษณะพ้นฐาน
- ปน คร่องพิมพ์แบบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผผลิต
- มีความละ อียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi –
มีความ ร็วในการพิมพ์รางขาวดํา ํา รับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 20 นาตอนาที(ppm) รอ 8.8 ภาพตอนาที(ipm)
- มีความ ร็วในการพิมพ์ราง ี ํา รับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 10 นาตอนาที (ppm) รอ 5 ภาพ ตอนาที (ipm)
- มีชอง ช่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รอดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใ กระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน - ามารถใชได
กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 410100]

จํานวน

4,300 บาท

นา : 35/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

คร่อง ํารองไฟ คร่องคอมพิว ตอร์

จํานวน

7,500 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่อง ํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
ราคา คร่องละ
2,500 บาท จํานวน 3 คร่อง ครภัณฑ์ดังกลาวปรากฏในบัญชี
กณฑ์ราคากลางและคณลักษณะพ้นฐานครภัณฑ์คอมพิว ตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลฯ
คณลักษณะพ้นฐาน
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
- ามารถ ํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 410100]
คาบํารงรักษาและปรับปรงครภัณฑ์
คาบํารงรักษาและปรับปรงครภัณฑ์
- พ่อจาย ปนคาบํารงรักษา ซอมแซมโครง รางของครภัณฑ์
ขนาดใ ญที่ไมรวมถึงคาบํารงรักษาตามปกติ รอคาซอม
แซม ฯลฯ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 411800]
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งบรายจ่ายอื่น

รวม

10,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

25,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รายจายอ่น
คาจางที่ปรึกษา ํารวจความพึงพอใจของผรับบริการ
พ่อจาย ปน งินในการวาจางที่ปรึกษา พ่อ ํารวจความพึงพอใจ
ของผรับบริการตามมิติดานคณภาพการใ บริการ ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อกรม ง ริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
ร่อง การปรับปรง ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น)
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่ว
ไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 510100]

งินอด นนองค์กรปกครอง วนทองถิ่น
อด นนศนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย ลอประชาชนของ อปท
ระดับอํา ภอ มองอดรธานี จ.อดรธานี
- พ่อจาย ปน งินอด นนองค์กรปกครอง วนทองถิ่น ในการ
ดํา นินการกิจการของศนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย ลอ
ประชาชนขององค์กรปกครอง วนทองถิ่นระดับอํา ภอ มอง (ตาม
รายละ อียดของโครงการฯ)
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นน
ขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559)
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
นา 93 ขอ 18
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดาน
บริ ารทั่วไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110
) งานบริ ารทั่วไป (00111) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานัก
ปลัด] [ร ั บัญชี 610100]
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งินอด นน วนราชการ
อด นนที่ทําการปกครองอํา ภอ มองอดรธานี
- พ่อจาย ปน งินอด นนที่ทําการปกครองอํา ภอ มองอดรธานี
ตามโครงการจัดกิจกรรมงานประ พณีทงศรี มองและกาชาด
จัง วัดอดรธานี (ตามรายละ อียดโครงการ)
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม
ติม ฉบับที่ 1 นา 5 ขอ 2
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารทั่วไป (00111
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 610200]

จํานวน

10,000 บาท
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนพนักงาน
พ่อจาย ปนคา งิน ดอนพนักงาน วนทองถิ่นและ งินปรับปรง งิน
ดอนประจําปี 5 ตําแ นง ดังนี้
1. ผอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (อํานวยการทอง
ถิ่น ระดับตน) จํานวน 1 ตําแ นง
2. ัว นาฝายแผนงานและงบประมาณ (อํานวยการทอง
ถิ่น ระดับตน) จํานวน 1 ตําแ นง
3. ัว นาฝายบริ ารงานทั่วไป (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน)
จํานวน 1 ตําแ นง
4. นักวิ คราะ ์นโยบายและแผน จํานวน 1 ตําแ นง
5. นิติกร
จํานวน 1 ตําแ นง
โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตามระ บียบ กฎ มาย ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งินบํา น็จ บํานาญ
และ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
2. นัง อ ํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110)
งานวางแผน ถิติและวิชาการ (00112) [ นวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองวิชาการและแผนงาน]
[ร ั บัญชี 220100]

รวม

2,640,400 บาท

รวม

2,397,000 บาท

รวม

2,397,000 บาท

จํานวน

2,018,000 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
พ่อจาย ปนคา งิน พตก. ํา รับพนักงาน วนทองถิ่น ตําแ นง
นิติกร ในอัตรา ดอนละ 4,500 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไม
กิน 12 ดอน
ปนไปตามระ บียบ กฎ มาย ดังนี้
1. ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการกํา นดใ งินประโยชน์
ตอบแทนอ่น ปนรายจายที่องค์กรปกครอง วนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559
2. พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งินบํา น็จ บํานาญ
และ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
3. นัง อ ํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานวางแผน ถิติและ
วิชาการ (00112) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการและแผน
งาน] [ร ั บัญชี 220200]

จํานวน

54,000 บาท
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งินประจําตําแ นง
พ่อจาย ปนคา งินประจําตําแ นง ของพนักงาน วนทองถิ่น ดังนี้
1. ผอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (อํานวยการทอง
ถิ่น ระดับตน) ในอัตรา ดอนละ 3,500 บาท ปน งิน 42,000
บาท
2. ัว นาฝายแผนงานและงบประมาณ (อํานวยการทอง
ถิ่น ระดับตน) ในอัตรา ดอนละ 1,500 บาท ปน งิน 18,000
บาท
3. ัว นาฝายบริ ารงานทั่วไป (อํานวยการทองถิ่น ระดับ
ตน) ในอัตรา ดอนละ 1,500 บาท ปน งิน 18,000 บาท
โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตามระ บียบ กฎ มาย ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งินบํา น็จ บํานาญ
และ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
2. นัง อ ํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110)
งานวางแผน ถิติและวิชาการ (00112) [ นวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองวิชาการและแผนงาน]
[ร ั บัญชี 220300]

จํานวน

78,000 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

247,000 บาท

รวม

197,000 บาท

รวม

72,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พ่อจาย ปนคา งินคาตอบแทนใ แกพนักงานจางพรอม งิน พิ่มคา
จางประจําปี ตําแ นง ผชวยนักวิ คราะ ์นโยบายและแผน โดย
คํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตามระ บียบ กฎ มาย ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งินบํา น็จ บํานาญ
และ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
2. นัง อ ํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100) แผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานวางแผน ถิติและ
วิชาการ (00112) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการและแผน
งาน] [ร ั บัญชี 220600]
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์แกองค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น
- งินประโยชน์ตอบแทนอ่น ปนกรณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจําปี) ตั้งไว 10,000 บาท
พ่อจาย ปนคา งินประโยชน์ตอบแทนอ่น ปนกรณีพิ ศษ ( งิน
รางวัลประจําปี) ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการกํา นด งินประโยชน์
ตอบแทนอ่น ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งินรางวัลประจําปี
แกพนักงาน วนทองถิ่นใ ปนรายจายอ่นขององค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ร่อง การดํา นินการตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยการกํา นด งินประโยชน์ตอบแทนอ่น
ปนกรณีพิ ศษ
อันมีลักษณะ ปน งินรางวัลประจําปีแกพนักงาน วนทองถิ่นใ
ปนรายจายอ่นขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) นัง อ ํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กมภาพันธ์ 2558 ร่อง ประกาศ ก.จ
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., ก.ท., และ ก.อบต. ร่อง กํา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก
กณฑ์ ง่อนไข
และวิธีการกํา นด งินประโยชน์ตอบแทนอ่น ปนกรณีพิ ศษอันมี
ลักษณะ ปน งินรางวัลประจําปี ํา รับพนักงาน วนทองถิ่น
ลกจาง และพนักงานจางขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ
. 2558
4) นัง อ ํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ร่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติ กี่ยวกับ ลัก กณฑ์ ง่อนไข และวิธีการกํา นดประโยชน์
ตอบแทนอ่น ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งินรางวัลประจําปี
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100)
แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานวางแผน ถิติและ
วิชาการ (00112 [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการและแผน
งาน] [ร ั บัญชี 310100]
- คาตอบแทนคณะกรรมการ อบขอ ท็จจริงความรับผิดทาง
ละ มิด ตั้งไว 20,000 บาท
พ่อจาย ปนคาตอบแทนใ กับคณะกรรมการ อบขอ
ท็จจริงความรับผิดทางละ มิด
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานวางแผน
ถิติและวิชาการ (00112) ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ั่ง
การ ดังนี้
1) ระ บียบ ํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย ลัก กณฑ์การปฏิบัติ
ความรับผิดทางละ มิดของ จา นาที่ พ.ศ. 2539
2) นัง อกระทรวงการคลัง ดวนที่ ด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลง
วันที่ 28 มษายน 2558
[ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [ร ั
บัญชี 310400]

คา ชาบาน

จํานวน

37,000 บาท
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พ่อจาย ปนคา ชาบานของพนักงาน ทศบาลตาม ิทธิที่จะไดรับ
ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขา
ราชการ วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไข พิ่ม ติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ. 2562
2) นัง อกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตลาคม 2559 ร่อง ลัก กณฑ์ และวิธีการ กี่ยวกับการ บิก
จาย งินคา ชาบานของขาราชการ วนทองถิ่น
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานวางแผน
ถิติและวิชาการ (00112)[ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการ
และแผนงาน] [ร ั บัญชี 310400]
งินชวย ลอการศึกษาบตร
พ่อจาย ปนคา งินชวย ลอการศึกษาบตรของพนักงาน ทศบาล
ตาม ิทธิที่ควรจะไดรับ
ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิการ กี่ยวกับการ
ศึกษาบตรของพนักงาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
2) นัง อกรมบัญชีกลาง ดวนที่ ด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถนายน 2559 ร่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารงการ
ศึกษาและคา ลา รียน
3) นัง อกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กมภาพันธ์ 2559 ร่อง การ บิก งิน วั ดิการ กี่ยวกับการ
ศึกษาบตร
4) นัง อกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 ิง าคม 2559 ร่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารงการศึกษา
และคา ลา รียน
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานวางแผน
ถิติและวิชาการ (00112) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการ
และแผนงาน] [ร ั บัญชี 310500]

จํานวน

5,000 บาท

นา : 44/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

ค่าใช้สอย

รวม

55,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจาง มาบริการ
พ่อจาย ปนคาจาง มาบริการ รอบคคลภายนอกทําการอยางใด
อยาง นึ่งซึ่งมิใช ปนการประกอบดัดแปลง ตอ ติม ริม ราง
ครภัณฑ์ รอ ิ่งกอ ราง รอ พ่อจาย ปนคา ย็บปก นัง อ คาจาง
ทําปาย ประชา ัมพันธ์ตางๆ คาดแลระบบ ว็บไซต์ ฯลฯ
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใ
แกองค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ร่อง รปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น
4) นัง อกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
17120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ร่อง ลัก กณฑ์การ บิก
จาย งินคาจาง มาบริการขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานวางแผน
ถิติและวิชาการ [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการและแผน
งาน] [ร ั บัญชี 320100]

นา : 45/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

คาใชจายในการดํา นินการและจัดบริการรับ ร่องราวรองทกข์ของ
ประชาชน
พ่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินการและจัดบริการ
รับ ร่องราวรองทกข์ของประชาชน ในการใ บริการ าธารณะของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ ํานักปลัด ํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร
0107/ว 1714 ลงวันที่ 26 กมภาพันธ์ 2558
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานวางแผน
ถิติและวิชาการ [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการและแผน
งาน] [ร ั บัญชี 320100]

จํานวน

5,000 บาท

นา : 46/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ
พ่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน
ทศบาล พนักงานจาง ที่ ดินทางไปประชม อบรม ัมมนา ด
งาน รอไปติดตอราชการ โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คา บี้ย
ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมในการใช นาม
บิน และคาใชจายที่จํา ปนในการ ดินทางไป
ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ ดินทางไป
ราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ ดินทางไป
ราชการของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ ดินทางไป
ราชการของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ ดินทางไป
ราชการของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานวางแผน
ถิติและวิชาการ (00112) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการ
และแผนงาน] [ร ั บัญชี 320300]

จํานวน

10,000 บาท

นา : 47/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

คาใชจายในการฝึกอบรมและ ัมมนา

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พ่อจาย ปนคาใชจายในการฝึกอบรมและ ัมมนาใน
การพัฒนาบคลากร โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาลงทะ บียน
ฝึกอบรม ัมมนาของพนักงาน ทศบาลและพนักงานจาง ที่มีคํา ั่ง
ใ ไปราชการ ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานวางแผน
ถิติและวิชาการ (00112) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
วิชาการและแผนงาน] [ร ั บัญชี 320300]
คาบํารงรักษาและซอมแซม
(รายจาย พ่อซอมแซมบํารงรักษา พ่อใ ามารถใชงานไดตาม
ปกติ)
พ่อจาย ปนคาซอมแซมบํารงรักษาทรัพย์ ิน พ่อใ
ามารถใชงานไดตามปกติ กรณี ปนการจาง มาทั้งคา ิ่งของ
และคาแรงงาน ใ จายจากคาใช อย วนกรณีที่องค์กรปกครอง
วนทองถิ่น ปนผดํา นินการซอมแซมบํารงรักษาทรัพย์ ิน องใ
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจาง มาแรงงานของบคคลภายนอกใ จายจากคาใช อย
(2) คา ิ่งของที่ซ้อมาใชในการบํารงรักษาทรัพย์ ินใ จายจากคา
วั ด
ปนไปตาม ระ บียบ และ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข พิ่ม
ติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใ
แกองค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ร่อง รปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น
4) นัง อกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 ิง าคม 2556 ร่อง แนวทางปฏิบัติ กี่ยวกับรปแบบ
และการจําแนกประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย

นา : 48/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

ประจําปีขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น
5) นัง อกรม ง ริมการปกครอง วนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่อง การปรับปรง
ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น
6) นัง อกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 ร่อง ลัก กณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช อยและคา าธารณปโภค
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานวางแผน
ถิติและวิชาการ (00112) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการ
และแผนงาน] [ร ั บัญชี 320400]

ค่าวัสดุ
วั ด ํานักงาน
พ่อจาย ปนคาวั ด ํานักงาน รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง
ของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รอตามปกติมีอายการ
ใชงานไมยนนาน ิ้น ปลอง มดไป รอ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พ่อประกอบ ดัดแปลง ตอ ติม รอปรับปรงวั ด
2. รายจาย พ่อจัด า ิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารงรักษา
ทรัพย์ ินใ ามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวั ด ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน โดยจาย ปนคาวั ด ํานัก
งาน ดังนี้
(1) ก. ประ ภทวั ดคงทน
ไดแก ิ่งของที่โดย ภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายการใช
งานไมยนนาน รอ ม่อนําไปใชงานแลว กิดความชํารด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รอซอมแซมแลวไม
คมคา ดังนี้ นัง อ คร่องคิด ลขขนาด ล็ก คร่อง จาะกระดาษ
ขนาด ล็ก ที่ ย็บกระดาษขนาด ล็ก ไมบรรทัด
ล็ก กรรไกร กาอี้พลา ติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถพ้น ตะแกรงวาง อก าร คร่องตัดโฟม คร่อง

รวม

70,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

นา : 49/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

ตัดกระดาษ คร่อง ย็บกระดาษ กญแจ ภาพ ขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนปานช่อ ํานักงาน รอ นวย
งาน แผนปายจาราจร รอแผนปายตางๆ มลี่ มานปรับแ ง (ตอ
ผ่น) พรม (ตอผน) นาฬิกาตั้ง รอแขวน พระพทธรปจําลอง กระ
ปา ตาชั่งขนาด ล็ก ฯลฯ
(2) ข. ประ ภทวั ด ิ้น ปลอง
ไดแก ิ่งของที่โดย ภาพมีลักษณะ ม่อใชแลวยอม ิ้น ปลอง มด
ไป แปร ภาพ รอ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไมคง ภาพ
ดิม ดังนี้ กระดาษ มึก ดิน อ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด ทปกาว ลวด ย็บกระดาษ กาว ชอล์ค มด ซอง อก าร ตลับ
ผง มึก น้ํา มึกปรินท์ ทป พี วี ซี แบบใ น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป ป๊ก ข็ม มด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟม มดบัญชี มดประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ ผา ําลี ธง
ชาติ ิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซ้อ รอจางพิมพ์ ของใชในการบรรจ ีบ
อ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําด่ม ํา รับบริการประชาชนใน ํานัก
งาน ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่อง การปรับปรง
ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น
2) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง แนวทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ดและครภัณฑ์ตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานวางแผน
ถิติและวิชาการ (00112) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการ
และแผนงาน] [ร ั บัญชี 330100]

วั ดไฟฟาและวิทย
พ่อจาย ปนคาวั ดไฟฟาและวิทย รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่ง
ิ่งของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รอตามปกติมีอาย
การใชงานไมยนนาน ิ้น ปลอง มดไป รอ ปลี่ยน ภาพไป

จํานวน

50,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

ในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พ่อประกอบ ดัดแปลง ตอ ติม รอปรับปรงวั ด
2. รายจาย พ่อจัด า ิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารงรักษา
ทรัพย์ ินใ ามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวั ด ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน โดยจาย ปนคาวั ด
ไฟฟาและวิทย ดังนี้
(1) ก. ประ ภทวั ดคงทน
- ไดแก ิ่งของที่โดย ภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายการ
ใชงานไมยนนาน รอ ม่อนําไปใชงานแลว กิดความชํารด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รอซอมแซมแลวไม
คมคา ดังนี้ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ัวแรงไฟฟา คร่องวัด
กระแ ไฟฟา คร่องวัดแรงดันไฟฟา มาตร ํา รับตรวจวงจร
ไฟฟา คร่องประจไฟ ฯลฯ
(2) ข. ประ ภทวั ด ิ้น ปลอง
- ไดแก ิ่งของที่โดย ภาพมีลักษณะ ม่อใชแลวยอม ิ้น ปลอง
มดไป แปร ภาพ รอ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไมคง
ภาพ ดิม ดังนี้ ฟิว ์ ทปพัน ายไฟฟา ายไฟฟา ลอด
ไฟฟา ลอดไฟ ข็มขัดรัด ายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา วิตซ์
ไฟฟา ลอดวิทยทรานซิต ตอร์และชิ้น วนวิทย ลกถวย าย
อากาศ รีซี ตอร์ มฟวิ่งคอย ์คอม ดน ซอร์ ขา ลอด
ฟลออ ร ซนซ์ บรก กอร์ ายอากาศ รอ าอากาศ ํา รับ
วิทย คร่องรับโทรทัศน์ จานรับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯ
(3) ค. ประ ภทอปกรณ์ประกอบและอะไ ล
- ไดแก ิ่งของที่ ปนอปกรณ์ประกอบ รออะไ ล ํา รับการซอม
แซมบํารงรักษาทรัพย์ ินใ คน ภาพดัง ดิมที่มีลักษณะ ปนการ
ซอมบํารงปกติ รอคาซอมกลาง ดังนี้ ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แ ดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่อง การปรับปรง
ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น
2) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง แนวทางการ

นา : 50/170

นา : 51/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

พิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ดและครภัณฑ์ตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานวางแผน
ถิติและวิชาการ (00112) [ นวยงานที่รับผิดชอบ: กองวิชาการ
และแผนงาน] [ร ั บัญชี 330200]

วั ดคอมพิว ตอร์
พ่อจาย ปนคาวั ดคอมพิว ตอร์ รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่ง
ิ่งของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รอตามปกติมีอาย
การใชงานไมยนนาน ิ้น ปลอง มดไป รอ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พ่อประกอบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รอปรับ
ปรงวั ด
2. รายจาย พ่อจัด าโปรแกรมคอมพิว ตอร์ที่มีราคาตอ นวย รอ
ตอชดไม กิน 20,000 บาท
3. รายจาย พ่อจัด า ิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารงรักษา
ทรัพย์ ินใ ามารถใชงานไดตามปกติ
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวั ด ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน โดยจาย ปนคาวั ด
คอมพิว ตอร์ ดังนี้
(1) ก. ประ ภทวั ดคงทน
- ไดแก ิ่งของที่โดย ภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายการ
ใชงานไมยนนาน รอ ม่อนําไปใชงานแลว กิดความชํารด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รอซอมแซมแลวไม
คมคา ดังนี้ แผน รอจานบันทึกขอมล ฯลฯ
(2) ข. ประ ภทวั ด ิ้น ปลอง
- ไดแก ิ่งของที่โดย ภาพมีลักษณะ ม่อใชแลวยอม ิ้น ปลอง
มดไป แปร ภาพ รอ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไมคง
ภาพ ดิม ดังนี้ อปกรณ์บันทึก
ขอมล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึกขอมล (

จํานวน

10,000 บาท

นา : 52/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ์ รอ ทปพิมพ์ ํา รับ คร่องพิมพ์ ํา รับคอมพิว ตอร์ ตลับผง
มึก ํา รับ คร่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ กระดาษตอ น่อง าย
ค บิล ฯลฯ
(3) ค. ประ ภทอปกรณ์ประกอบและอะไ ล
- ไดแก ิ่งของที่ ปนอปกรณ์ประกอบ รออะไ ล ํา รับการซอม
แซมบํารงรักษาทรัพย์ ินใ คน ภาพดัง ดิมที่มีลักษณะ ปนการ
ซอมบํารงปกติ รอคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแปนอักขระ รอแปน
พิมพ์ (Key board) มนบอร์ด (Main Board) มมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) ชน Ram คัตซีทฟิด
ดอร์ (Cut Sheet Feeder) มา ์ (Mouse) พริน ตอร์ วิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) คร่องกระจาย ัญญาณ (Hub)
แผนวงจร
อิ ล็กทรอนิก ์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) ปนตน คร่องอานและบันทึกขอมลแบบตางๆ ชน แบบดิ
กตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิ ต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) ปนตน ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่อง การปรับปรง
ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น
2) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง แนวทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ดและครภัณฑ์ตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ตั้งจายจาก งินราย
ได ปรากฏในดาน บริ ารทั่วไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป(00110) งานวางแผน ถิติและวิชาการ (00112) [ นวยงานที่
รับผิดชอบ : กองวิชาการและแผนงาน] [ร ั บัญชี 331400]

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์

รวม

16,400 บาท

รวม

16,400 บาท

นา : 53/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

คร่องพิมพ์แบบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง มึก

จํานวน

8,600 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องพิมพ์แบบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง
มึก (Ink Tank Printer) จํานวน 2 คร่อง โดยมีคณลักษณะ
พ้นฐานตามประกาศ กณฑ์ราคากลางและคณลักษณะพ้นฐาน
ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล พ่อ ศรษฐกิจและ
ังคม ดังนี้
1. ปน คร่องพิมพ์แบบฉีด มึกพรอมติดตั้งถัง มึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผผลิต
2. มีความละ อียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
3. มีความ ร็วในการพิมพ์รางขาวดํา ํา รับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 20 นาตอนาที (ppm) รอ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
4. มีความ ร็วในการพิมพ์ราง ี ํา รับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 10 นาตอนาที (ppm) รอ 5 ภาพ ตอนาที (ipm)
5. มีชอง ช่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รอดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง
6. มีถาดใ กระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
7. ามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานวางแผน ถิติ
และวิชาการ (00112) [ นวยงานที่รับผิดชอบ: กองวิชาการและ
แผนงาน] [ร ั บัญชี 411600]
คร่อง ํารองไฟฟา
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่อง ํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 2 คร่อง โดยมีคณลักษณะพ้นฐานตามประกาศ กณฑ์
ราคากลางและคณลักษณะพ้นฐานครภัณฑ์คอมพิว ตอร์ของกระ
ทรวงดิจิทัล พ่อ ศรษฐกิจและ ังคม ดังนี้
1 มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
2. ามารถ ํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานวางแผน
ถิติและวิชาการ (00112) [ นวยงานที่รับผิดชอบ: กองวิชาการ
และแผนงาน] [ร ั บัญชี 411600]

นา : 54/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

จอแ ดงภาพ
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อจอแ ดงภาพ จํานวน 1 จอ โดยมี
คณลักษณะพ้นฐานตามประกาศ กณฑ์ราคากลางและคณลักษณะ
พ้นฐานครภัณฑ์คอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล พ่อ ศรษฐกิจ
และ ังคม ดังนี้
1. มีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว
2. รองรับความละ อียดการแ ดงผลไมนอย
กวา 1,366x768 Pixel
3. มี Refresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz
4. มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานวางแผน
ถิติและวิชาการ (00112) [ นวยงานที่รับผิดชอบ: กองวิชาการ
และแผนงาน] [ร ั บัญชี 411600]

จํานวน

2,800 บาท

นา : 55/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

งบรายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจายอ่น
คาใชจายใ กับผฟองคดีตามคําพิพากษาของศาล
- คาใชจายใ กับผฟองคดีตามคําพิพากษาของศาล กรณีองค์กร
ปกครอง วนทองถิ่นแพคดี ตั้งไว
30,000
บาท
พ่อจาย ปนคาใชจายใ กับผฟองคดีตามคําพิพากษา
ศาล กรณีที่องค์กรปกครอง วนทองถิ่นแพคดี
ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ังการ ดังนี้
1) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 255 ร่อง การ
ปรับปรง ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น
2) ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไข พิ่ม ติมถึงฉบับที่ 3
พ.ศ. 2543
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานวางแผน ถิติและ
วิชาการ (00112) [ นวยงานที่รับผิดชอบ: กองวิชาการและแผน
งาน] [ร ั บัญชี 550000]

นา : 56/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนพนักงาน
- พ่อจาย ปนคา งิน ดอนพนักงาน วนทองถิ่นและ งินปรับปรง
งิน ดอนประจําปี 6 ตําแ นง ดังนี้
1. ผอํานวยการกองคลัง (อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง)
จําน
วน 1 ตําแ นง
2. ัว นาฝายบริ ารงานคลัง (อํานวยการทองถิ่น ระดับ
ตน)
จํานวน 1
ตําแ นง
3. ัว นาฝายบริ ารงานทั่วไป (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน)
จํานวน 1
ตําแ นง
4. จาพนักงานการ งินละบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแ นง
5. จาพนักงานจัด ก็บรายไดปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแ นง
6. จาพนักงานพั ดปฏิบัติ
งาน
จํานวน 1 ตําแ นง
โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตามระ บียบ กฎ มาย ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งินบํา น็จ บํานาญ
และ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
2. นัง อ ํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ าร
งานคลัง (00113) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [ร ั
บัญชี 220100]

รวม

3,451,200 บาท

รวม

3,154,200 บาท

รวม

3,154,200 บาท

จํานวน

2,184,120 บาท

นา : 57/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
- งินคาตอบแทนราย ดอน
ตั้งไว 67,200 บาท
พ่อจาย ปนคา งินตอบแทนราย ดอนผอํานวยการกอง
คลัง (อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง) ในอัตรา ดอนละ 5,600
บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน )
ปนไปตามระ บียบ กฎ มาย ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งิน
บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
2. นัง อ ํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ าร
งานคลัง (00113) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [ร ั
บัญชี 220300]
- งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตั้งไว 48,000 บาท
พ่อจาย ปนคา งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
ทศบาล จํานวน 3 ตําแ นง ดังนี้
1. จาพนักงานการ งินละบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน 1
ตําแ นง
2. จาพนักงานจัด ก็บรายไดปฏิบัติงาน
จํานวน 1
ตําแ นง
3. จาพนักงานพั ดปฏิบัติงาน
จํานวน 1 ตําแ นง
โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตามระ บียบ กฎ มาย ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งิน
บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
2. นัง อ ํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงานคลัง (00113
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [ร ั บัญชี 220200]

จํานวน

115,200 บาท

นา : 58/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

งินประจําตําแ นง

จํานวน

103,200 บาท

จํานวน

323,760 บาท

- พ่อจาย ปนคา งินประจําตําแ นง ของพนักงาน วนทอง
ถิ่น ดังนี้
1. ผอํานวยการกองคลัง (อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง) ใน
อัตรา ดอนละ 5,600 บาท
2. ัว นาฝายบริ ารงานคลัง (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) ใน
อัตรา ดอนละ 1,500 บาท
3. ัว นาฝายบริ ารงานทั่วไป (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) ใน
อัตรา ดอนละ 1,500 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12
ดอน
ปนไปตามระ บียบ กฎ มาย ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งินบํา น็จ บํานาญ
และ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
2. นัง อ ํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ าร
งานคลัง (00113) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [ร ั
บัญชี 220300]
คาจางลกจางประจํา
- พ่อจาย ปนคาจางลกจางประจํา ตําแ นง จา นาที่การ งิน
และบัญชี โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตามระ บียบ กฎ มาย ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งินบํา น็จ บํานาญ
และ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
2. นัง อ ํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [ร ั
บัญชี 220400]

นา : 59/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

งิน พิ่มตาง ๆของลกจางประจํา

จํานวน

6,000 บาท

จํานวน

361,920 บาท

- พ่อจาย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวใ แกลกจาง
ประจํา ตําแ นง จา นาที่การ งินและบัญชี โดยคํานวณตั้งจาย
ไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตามระ บียบกฎ มาย ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งินบํา น็จ บํานาญ
และ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
2. นัง อ ํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงาน
บริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงานคลัง (00113) [ นวย
งานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [ร ั บัญชี 220500]
คาตอบแทนพนักงานจาง
- พ่อจาย ปนคา งินคาตอบแทนใ แกพนักงานจางพรอม งิน พิ่ม
คาจางประจําปี จํานวน 3 ตําแ นง ดังนี้
1. ผชวย จาพนักงานจัด ก็บรายได
จํานวน 1
ตําแ นง
2. ผชวย จาพนักงานพั ด
จํานวน 1
ตําแ นง
3. คนงานทั่วไป
จํานวน 1
ตําแ นง
โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตามระ บียบ กฎ มาย ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งินบํา น็จ บํานาญ
และ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
2. นัง อ ํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [ร ั
บัญชี 220600]

นา : 60/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง

จํานวน

60,000 บาท

รวม

265,000 บาท

รวม

105,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวใ แกพนักงาน
จาง จํานวน 3 ตําแ นง ดังนี้
1. ผชวย จาพนักงานจัด ก็บรายได จํานวน 1
ตําแ นง
2. ผชวย จาพนักงาน
พั ด
จํานวน 1 ตําแ นง
3. คนงานทั่วไป
จํานวน
1 ตําแ นง
โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตามระ บียบ กฎ มาย ดังนี้
1.) พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งินบํา น็จ บํานาญ
และ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
2.) นัง อ ํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ าร
งานคลัง (00113) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [ร ั
บัญชี 220700]
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์แกองค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น
- งินประโยชน์ตอบแทนอ่น ปนกรณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจําปี) ตั้งไว ๑0,000 บาท
พ่อจาย ปนคา งินประโยชน์ตอบแทนอ่น ปนกรณี
พิ ศษ ( งินรางวัลประจําปี)
ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการกํา นด งินประโยชน์
ตอบแทนอ่น ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งินรางวัลประจําปี
แกพนักงาน วนทองถิ่นใ ปนรายจายอ่นขององค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ร่อง การดํา นินการตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยการกํา นด งินประโยชน์ตอบแทนอ่น
ปนกรณีพิ ศษ
อันมีลักษณะ ปน งินรางวัลประจําปีแกพนักงาน วนทองถิ่นใ
ปนรายจายอ่นขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
3) นัง อ ํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กมภาพันธ์ 2558 ร่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. ร่อง กํา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก
กณฑ์ ง่อนไขและวิธีการกํา นด งินประโยชน์ตอบแทนอ่น ปน
กรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งินรางวัลประจําปี ํา รับพนักงาน
วนทองถิ่นลกจาง และพนักงานจางขององค์กรปกครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง อ ํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ร่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติ กี่ยวกับ ลัก กณฑ์ ง่อนไข และวิธีการกํา นดประโยชน์
ตอบแทนอ่น
ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งินรางวัลประจําปี ตั้งจายจาก งิน
รายได
ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริ ารงานคลัง (00113) [ นวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองคลัง] [ร ั บัญชี 310100]
- คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้อจัดจาง ตั้งไว 50,000
บาท
พ่อจาย ปนคาตอบแทนใ กับคณะกรรมการจัดซ้อ
จัดจางในการปฎิบัติ นาที่ กี่ยวกับการจัดซ้อจัดจางตางๆ
ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ั่งการที่ กี่ยวของ ดังนี้
1) นัง อกระทรวงการคลัง ดวนที่ ด ที่ กค 0406.5/ว
156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 ร่อง ลัก กณฑ์การ บิก
จายคาตอบแทนบคคล รอคณะกรรมการ
2) นัง อกระทรวงการคลัง ดวนที่ ด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลง
วันที่ 28 มษายน 2558
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [ร ั

นา : 61/170

นา : 62/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

บัญชี 310200]

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบแทนพนักงาน ทศบาล พนักงานจางตาม
ภารกิจในการปฏิบัติ นาที่ กี่ยวกับการ ลอกตั้ง และการปฏิบัติ
งานนอก วลาราชการอ่น ๆ ตามที่ไดรับมอบ มาย ฯลฯ ตั้งจาย
จาก งินรายได
ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ั่งการที่ กี่ยว
ของ ดังนี้
1.) นัง อ มท 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17
พฤศจิกายน 2559 ร่อง ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย
การ บิกจาย งินตอบแทนการปฎิบัติงานนอก วลาราชการของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2.) นัง อ มท 0808.4/5557 ลงวันที่ 18
มิถนายน 2553 ร่อง การ บิกจาย งินตอบแทนการปฎิบัติงาน
นอก วลาราชการ
3) นัง อกระทรวงการคลัง ดวนที่ ด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลง
วันที่ 28 มษายน 2558
ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100) แผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงานคลัง (00113
)[ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [ร ั บัญชี 310300]
คา ชาบาน

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

- พ่อจาย ปนคา ชาบานของพนักงาน ทศบาลตาม ิทธิที่จะได
รับ
ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขา
ราชการ วนทองถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขา
ราชการ วนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขา
ราชการ วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบาน
ของขาราชการ วนทองถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2562
5) นัง อกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตลาคม 2559 ร่อง ลัก กณฑ์และวิธีการ กี่ยวกับการ บิก
จาย งินคา ชาบานของขาราชการ วนทองถิ่น
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงานคลัง (00113
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [ร ั บัญชี 310400]

นา : 63/170

นา : 64/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

งินชวย ลอการศึกษาบตร
- พ่อจาย ปนคา งินชวย ลอการศึกษาบตรของพนักงาน
ทศบาลตาม ิทธิที่ควรจะไดรับ
ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิการ กี่ยวกับการ
ศึกษาบตรของพนักงาน วนทองถิ่น พ.ศ. 2541
2) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิการ กี่ยวกับการ
ศึกษาบตรของพนักงาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
3) นัง อกรมบัญชีกลาง ดวนที่ ด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถนายน 2559 ร่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารงการ
ศึกษาและคา ลา รียน
4) นัง อกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013 ลงวัน
ที่ 18 กมภาพันธ์ 2559 ร่อง การ บิก งิน วั ดิการ กี่ยวกับการ
ศึกษาบตร
5) นัง อกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 ิง าคม 2559 ร่อง ประ ภทและอัตรา งินบํารงการศึกษา
และคา ลา รียน
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [ร ั
บัญชี 310500]

จํานวน

20,000 บาท

นา : 65/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

ค่าใช้สอย

รวม

90,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจาง มาบริการ
- พ่อจาย ปนคาจาง มาบริการ รอบคคลภายนอกทําการอยาง
ใดอยาง นึ่งซึ่งมิใช ปนการประกอบ ดัดแปลง ตอ ติม ริม ราง
ครภัณฑ์ รอ ิ่งกอ ราง รอ พ่อจาย ปนคา ย็บปก นัง อ คาจาง
ทําปาย ประชา ัมพันธ์ตางๆ คาดแลระบบ ว็บไซต์ ฯลฯ
ปนไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใ
แกองค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3.) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ร่อง รปแบบและ
การจําแนกประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น
4) นัง อกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 17120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ร่อง ลัก กณฑ์การ บิกจาย งินคา
จาง มาบริการขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ าร
ทั่วไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110)
งานบริ ารงานคลัง (00113) [ นวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองคลัง] [ร ั บัญชี 320100]

นา : 66/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน ทศบาลพนักงาน
จาง ที่ ดินทางไปประชม อบรม ัมมนา ดงาน รอไปติดตอ
ราชการ โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย
คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียม ในการใช นาม
บินและคาใชจายที่จํา ปนในการ ดินทางไป
ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [ร ั
บัญชี 320300]
คาใชจายในการฝึกอบรมและ ัมมนา
- พ่อจาย ปนคาใชจายในการฝึกอบรมและ ัมมนาในการ
พัฒนาบคลากร โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาลงทะ บียนฝึก
อบรม ัมมนาของพนักงาน ทศบาลและพนักงานจาง ที่มีคํา ั่งใ
ไปราชการ ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100) แผน
งานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงานคลัง (00113
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [ร ั บัญชี 320300]

นา : 67/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

โครงการปรับปรงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย์ ิน
- พ่อจาย ปนคาใชจายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย์ ิน การออก ํารวจขอมลภาค นาม การปรับปรงขอมล
ทะ บียนทรัพย์ ิน
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม
ติม ฉบับที่ 1 นา 6 ขอ 4
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงานคลัง (00113
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [ร ั บัญชี 320200]

จํานวน

10,000 บาท

นา : 68/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

คาบํารงรักษาและซอมแซม
- พ่อจาย ปนคาซอมแซมบํารงรักษาทรัพย์ ิน พ่อใ ามารถใช
งานได
ปนไปตามปกติ ปนไปตาม ระ บียบ และ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1.) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ร่อง รป
แบบและการจําแนกประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณราย
จายประจําปีขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น
2.) นัง อกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 ิง าคม 2556 ร่อง แนวทางปฏิบัติ
กี่ยวกับรปแบบและการจําแนกประ ภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น
3.) นัง อกรม ง ริมการปกครอง วนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
ร่อง การปรับปรง ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น
4) นัง อกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 ร่อง ลัก กณฑ์
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปีในลักษณะคาใช อยและคา าธารณปโภค
ตั้งงจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงานคลัง (00113
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [ร ั บัญชี 320400]

จํานวน

10,000 บาท

นา : 69/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

ค่าวัสดุ
วั ด ํานักงาน
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด ํานักงาน ชน มดบัญชี กระดาษ
ถาย อก าร มึก ดิน อ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิป
ป๊ก ข็มมด ทป พี.วี.ซี. แบบใ ลวด ย็บกระดาษ กาว แฟม
ใ อก าร แบบพิมพ์ตางๆ ผา ําลี แปรงลบกระดาน ตรา
ยาง ซองจด มาย ธงชาติ ิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซ้อ รอจาง
พิมพ์ ของใชในการบรรจ ีบ อ ตะแกรงวาง อก าร น้ําด่ม น้ํา
แข็ง คร่องตัดโฟม คร่องตัดกระดาษ คร่อง ย็บ
กระดาษ กญแจ ภาพ ขียน พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาน
ไวท์บอร์ด แผนปายช่อ ํานักงาน รอ นวยงาน มลี่ มานปรับ
แ ง (ตอแผน) พรม (ตอผน) นาฬิกาตั้ง รอแขวน คร่อง
คํานวณ ลข พระพทธรป พระบรมรป ฯลฯ จะดํา นินการจัด
ซ้อ ม่อขาดแคลนและมีความจํา ปน รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่ง ิ่งของ
ที่มีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รอตามปกติมีอายการใช
งานไมยนนาน ิ้น ปลอง มดไป รอ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ
วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พ่อประกอบ ดัดแปลง ตอ ติม รอปรับปรงวั ด
2. รายจาย พ่อจัด า ิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารงรักษา
ทรัพย์ ินใ ามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวั ด ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน
ปนไปตาม นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่อง การปรับปรง
ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น
2) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง แนวทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ดและครภัณฑ์ตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงานคลัง (00113
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [ร ั บัญชี 330100]

รวม

70,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

นา : 70/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

วั ดโฆษณาและ ผยแพร
- พ่อจาย ปนคาวั ดโฆษณาและ ผยแพร รายจาย พ่อใ ไดมา
ซึ่ง ิ่งของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รอตามปกติมีอาย
การใชงานไมยนนาน ิ้น ปลอง มดไป รอ ปลี่ยน ภาพไป
ในระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พ่อประกอบ ดัดแปลง ตอ ติม รอปรับปรงวั ด
2. รายจาย พ่อจัด า ิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารงรักษา
ทรัพย์ ินใ ามารถใชงานไดตามปกติ
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวั ด ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน โดยจาย ปนคาวั ด
โฆษณาและ ผยแพร ดังนี้
(1) ก. ประ ภทวั ดคงทน
- ไดแก ิ่งของที่โดย ภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายการ
ใชงานไมยนนาน รอ ม่อนําไปใชงานแลว กิดความชํารด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รอซอมแซมแลวไม
คมคา ดังนี้ ขาตั้งกลอง ขาตั้ง ขียนภาพ กลองและระวิงใ ฟีล์
มภาพยนตร์ คร่องกรอ ทป ลน ์ซม กระ ป๋าใ กลองถาย
รป ฯลฯ
(2) ข. ประ ภทวั ด ิ้น ปลอง
- ไดแก ิ่งของที่โดย ภาพมีลักษณะ ม่อใชแลวยอม ิ้น ปลอง
มดไป แปร ภาพ รอ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไมคง
ภาพ ดิม ดังนี้ พกัน ี กระดาษ ขียนโป ตอร์ ฟีล์ม ม
มโมรี่การ์ด ฟีล์ม ไลด์ แถบบันทึก ียง รอภาพ (ภาพยนตร์, วีดี
โอ ทป, แผนซีดี) รป ี รอขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพ
ถายดาว ทียม ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่อง การปรับปรง
ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น
2) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง แนวทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ดและครภัณฑ์ตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100

จํานวน

10,000 บาท

นา : 71/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงานคลัง (00113
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [ร ั บัญชี 331100]

วั ดคอมพิว ตอร์
- พ่อจาย ปนคาวั ดคอมพิว ตอร์ รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่ง ิ่ง
ของที่มีลักษณะโดย ภาพไมคงทนถาวร รอตามปกติมีอายการ
ใชงานไมยนนาน ิ้น ปลอง มดไป รอ ปลี่ยน ภาพไปใน
ระยะ วลาอัน ั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจาย พ่อประกอบขึ้นใ ม ดัดแปลง ตอ ติม รอปรับ
ปรงวั ด
2. รายจาย พ่อจัด าโปรแกรมคอมพิว ตอร์ที่มีราคาตอ นวย รอ
ตอชดไม กิน 20,000 บาท
3. รายจาย พ่อจัด า ิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารงรักษา
ทรัพย์ ินใ ามารถใชงานไดตามปกติ
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวั ด ชน คาขน ง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ปนตน โดยจาย ปนคาวั ด
คอมพิว ตอร์ ดังนี้
(1) ก. ประ ภทวั ดคงทน
- ไดแก ิ่งของที่โดย ภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายการ
ใชงานไมยนนาน รอ ม่อนําไปใชงานแลว กิดความชํารด ีย
าย ไม ามารถซอมแซมใ ใชงานไดดัง ดิม รอซอมแซมแลวไม
คมคา ดังนี้ แผน รอจานบันทึกขอมล ฯลฯ
(2) ข. ประ ภทวั ด ิ้น ปลอง
- ไดแก ิ่งของที่โดย ภาพมีลักษณะ ม่อใชแลวยอม ิ้น ปลอง
มดไป แปร ภาพ รอ ปลี่ยน ภาพไปในระยะ วลาอัน ั้นไมคง
ภาพ ดิม ดังนี้ อปกรณ์บันทึก
ขอมล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) ทปบันทึก
ขอมล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) ัว
พิมพ์ รอ ทปพิมพ์ ํา รับ คร่องพิมพ์ ํา รับคอมพิว ตอร์ ตลับผง
มึก ํา รับ คร่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ กระดาษตอ น่อง าย
ค บิล ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท

นา : 72/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

(3) ค. ประ ภทอปกรณ์ประกอบและอะไ ล
- ไดแก ิ่งของที่ ปนอปกรณ์ประกอบ รออะไ ล ํา รับการซอม
แซมบํารงรักษาทรัพย์ ินใ คน ภาพดัง ดิมที่มีลักษณะ ปนการ
ซอมบํารงปกติ รอคาซอมกลาง ดังนี้ แผงแปนอักขระ รอแปน
พิมพ์ (Key board) มนบอร์ด (Main Board) มมโมรี่ชิป
(MeMory Chip) ชน Ram คัตซีทฟิด
ดอร์ (Cut Sheet Feeder) มา ์ (Mouse) พริน ตอร์ วิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) คร่องกระจาย ัญญาณ (Hub)
แผนวงจร
อิ ล็กทรอนิก ์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) ปนตน คร่องอานและบันทึกขอมลแบบตางๆ ชน แบบดิ
กตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิ ต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) ปนตน ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่อง การปรับปรง
ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น
2) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง แนวทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ดและครภัณฑ์ตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏใน
ดาน บริ ารทั่วไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป(00110
) งานบริ ารงานคลัง (00113) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
คลัง] [ร ั บัญชี 331400]

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

32,000 บาท

รวม

32,000 บาท

จํานวน

32,000 บาท

ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์
คร่องคอมพิว ตอร์โน๊ตบ๊ก

นา : 73/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องคอมพิว ตอร์โน๊ตบ๊ก ํา รับงาน ํานัก
งาน จํานวน 2 คร่อง โดยมีรายละ อียดคณลักษณะพ้นฐาน
ตามประกาศ กณฑ์ราคากลางและคณลักษณะพ้นฐานครภัณฑ์
คอมพิว ตอร์ของกระทรวงดิจิทัล พ่อ ศรษฐกิจและ ังคม
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริ ารงานทั่วไป (00110) งานบริ ารงาน
คลัง (00113) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [ร ั
บัญชี 331100]
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

120,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

120,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

80,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
โครงการจัดตั้งอา า มัครปองกันภัยฝายพล รอน (อปพร.) และฝึก
ทบทวน (อปพร.)
- พ่อจาย ปนคาฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร. ฯลฯ (ราย
ละ อียดตามโครงการ ทศบาลตําบลบานตาดกํา นดไว)
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม
ติม ฉบับที่
1 นา 9 ขอ 4
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารงานทั่ว
ไป (00100) แผนงานรักษาความ งบภายใน (00120) งานบริ าร
ทั่วไป กี่ยวกับการรักษาความ งบภายใน (00121) [ นวยงานที่
รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 320300]

นา : 74/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

โครงการซักซอมแผนปองกันและบรร ทา าธารณภัย

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พ่อ ปนคาใชจายตามโครงการซักซอมแผนปองกันและบรร ทา
าธารณภัย ฯลฯ (รายละ อียดตามโครงการ ทศบาลตําบลบาน
ตาดกํา นดไว)
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม
ติม ฉบับที่ 1
นา 8 ขอ 2
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารงานทั่วไป (00100
) แผนงานรักษาความ งบภายใน (00120) งานบริ ารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความ งบภายใน (00121) [ นวยงานที่รับผิด
ชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 320300]
โครงการรักษาความ งบ รียบรอย การจัดระ บียบ ังคมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ ิน
- พ่อ ปนคาใชจายตามโครงการรักษาความ งบ รียบรอยภาย
ใน มบาน การรักษาความ งบ รียบรอยตางๆ ฯลฯ (รายละ อียด
ตามโครงการ ทศบาลตําบลบานตาดกํา นดไว)
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 1 นา 9 ขอ 3
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารงานทั่วไป (00100
) แผนงานรักษาความ งบภายใน (00120) งานบริ ารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความ งบภายใน (00121) [ นวยงานที่รับผิด
ชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 320300]

นา : 75/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

โครงการลดอบัติ ตทางถนนในชวง ทศกาลตางๆ

จํานวน

50,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายในชวง ทศกาลปีใ ม ทศกาล
งกรานต์ ฯลฯ ไดแกคา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คาอา ารวาง คา
คร่องด่ม และคาใชจายอ่นๆ ตามคํา ั่งศนย์ อปพร. (ราย
ละ อียดตามโครงการ ทศบาลตําบลบานตาดกํา นดไว)
ปนไปตาม นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท.0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และ
นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท.0810.4
/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561)
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 1 นา 8 ขอ 1
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารงานทั่วไป (00100
) แผนงานรักษาความ งบภายใน (00120) งานบริ ารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความ งบภายใน (00121) [ นวยงานที่รับผิด
ชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 320300]
ค่าวัสดุ
วั ด คร่องแตงกาย
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด คร่องแตงกาย ชน ชดดับ
พลิง รอง ทา มวก ฯลฯ จะดํา นินการจัดซ้อ ม่อขาดแคลนและ
มีความจํา ปนตองใชโดยจัดซ้อตามบันทึกขออนมัติไมนอยกวา 12
ครั้งตอปี
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานการรักษาความ งบภายใน (00120
) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการรักษาความ งบภายใน (00121
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 331200]

นา : 76/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

วั ด คร่องดับ พลิง

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด คร่องดับ พลิงตางๆ ฯลฯ จะดํา นิน
การจัดซ้อ ม่อขาดแคลนและมีความจํา ปนตองใชโดยจัดซ้อตาม
บันทึกขออนมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่วไป (00100
) แผนงานการรักษาความ งบภายใน (00120) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับการรักษาความ งบภายใน (00121) [ นวยงานที่รับผิด
ชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 331600]
วั ดอ่น
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดงานปองกันและบรร ทา าธารณ
ภัย ชน าย บน้ําดับ พลิง แผงกั้นจราจร นก วีด ไฟฉาย ถาน
ไฟฉาย ถงมอ ้อ ะทอนแ ง วั ดรถบรรทกน้ํา ฯลฯ จะดํา นิน
การจัดซ้อ ม่อขาดแคลนและมีความจํา ปนตองใชโดยจัดซ้อตาม
บันทึกขออนมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริ ารทั่ว
ไป (00100) แผนงานการรักษาความ งบภายใน (00120
) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับการรักษาความ งบภายใน (00121
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 331700]

นา : 77/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนพนักงาน
- พ่อจาย ปนคา งิน ดอนพนักงาน วนทองถิ่นและ งินปรับปรง
งิน ดอนประจําปี 5 ตําแ นง ดังนี้
1. ผอํานวยการกองการศึกษา (อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง)
จํานวน 1 ตําแ นง
2. ัว นาฝายบริ ารงานการศึกษา (อํานวยการทองถิ่น ระดับ
ตน) จํานวน 1 ตําแ นง
3. ัว นาฝาย ง ริมการศึกษาฯ (อํานวยการทองถิ่น ระดับ
ตน) จํานวน 1 ตําแ นง
4. นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 ตําแ นง
5. จาพนักงานธรการ จํานวน 1 ตําแ นง
โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตามระ บียบ กฎ มาย ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งินบํา น็จ บํานาญ
และ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
2. นัง อ ํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับการศึกษา (00211) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [ร ั บัญชี 220100]

รวม

2,947,680 บาท

รวม

2,725,680 บาท

รวม

2,725,680 บาท

จํานวน

1,846,320 บาท

นา : 78/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

67,200 บาท

จํานวน

103,200 บาท

- พ่อจาย ปน งินคาตอบแทนราย ดอนผอํานวยการกองการ
ศึกษา (อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง) อัตรา ดอนละ 5,600
บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตามระ บียบ
1. พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งินบํา น็จ บํานาญ
และ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
2. นัง อ ํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว
138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับการศึกษา (00211) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [ร ั บัญชี 220200]
งินประจําตําแ นง
- พ่อจาย ปน งินประจําตําแ นงของพนักงาน วนทองถิ่น ดัง
นี้
1. ผอํานวยการกองการศึกษา (อํานวยการทองถิ่นระดับ
กลาง) อัตรา ดอนละ 5,600 บาท ปน งิน 67,200 บาท
2. ัว นาฝายบริ ารงานการศึกษา (อํานวยการทองถิ่น ระดับ
ตน) อัตรา ดอนละ 1,500 บาท ปน งิน 18,000 บาท
3. ัว นาฝาย ง ริมการศึกษาฯ (อํานวยการทองถิ่น ระดับ
ตน) อัตรา ดอนละ 1,500 บาท ปน งิน 18,000 บาท โดย
คํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งิน
ปี งินบํา น็จ บํานาญและ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับการศึกษา (00211) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [ร ั บัญชี 220300]

นา : 79/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

684,960 บาท

จํานวน

24,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบแทนใ แกพนักงานจาง พรอม งิน พิ่มคา
จางประจําปี โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งิน
ปี งินบํา น็จ บํานาญและ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับการศึกษา (00211) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [ร ั บัญชี 220600]
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
- พ่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ แกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานทั่วไป โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตาม นัง อ ํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. ดวนที่ ดที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
ร่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ร่อง ลัก กณฑ์การใ
ขาราชการ รอพนักงาน วนทองถิ่น ลกจาง และพนักงานจางของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับการศึกษา (00211) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [ร ั บัญชี 220700]

นา : 80/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์แกองค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น
- พ่อจาย ปน งินประโยชน์ตอบแทนอ่น ปนกรณีพิ ศษ ( งิน
รางวัลประจําปี) ของพนักงาน ทศบาล และพนักงานจาง
ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการกํา นด งินประโยชน์
ตอบแทนอ่น ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งินรางวัลประจําปี
แกพนักงาน วนทองถิ่นใ ปนรายจายอ่นขององค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท0808.2/ว 859
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ร่องการดํา นินการตามระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยการกํา นด งินประโยชน์ตอบแทนอ่น
ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
วนทองถิ่นใ ปนรายจายอ่นขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) นัง อ ํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กมภาพันธ์ 2558 ร่อง ประกาศ ก
.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ร่องกํา นดมาตรฐานทั่วไป กี่ยวกับ ลัก
กณฑ์ ง่อนไขและวิธีการกํา นด งินประโยชน์ตอบแทนอ่น ปน
กรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งินรางวัลประจําปี ํา รับพนักงาน
วนทองถิ่น ลกจาง และพนักงานจางขององค์กรปกครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง อ ํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่ ด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ร่อง ซักซอมแนว
ทางปฏิบัติ กี่ยวกับ ลัก กณฑ์ ง่อนไข และวิธีการกํา นด
ประโยชน์ตอบแทนอ่น ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งินรางวัล
ประจําปี
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับการศึกษา (00211) [ นวยงานที่รับผิดชอบ :กองการ
ศึกษา]
[ร ั บัญชี 310100]

รวม

205,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

นา : 81/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ
ของพนักงาน ทศบาล และพนักงานจางที่มีคํา ั่งใ ปฏิบัติงานนอก
วลาตามความจํา ปน รงดวนของกองการศึกษา
ปนไปตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.4/ว
4562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับการศึกษา (00211) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [ร ั บัญชี 310300]
คา ชาบาน
- พ่อจาย ปนคา ชาบานใ แกพนักงาน ทศบาลผมี ิทธิ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชา
บานของขาราชการ วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไข พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และ นัง อกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตลาคม 2559
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับการศึกษา (00211) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [ร ั บัญชี 310400]
งินชวย ลอการศึกษาบตร
- พ่อจาย ปนคาชวย ลอการศึกษาบตรแกพนักงาน ทศบาลผมี
ิทธิ์ไดรับตามระ บียบฯ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งิน
วั ดิการ กี่ยวกับการศึกษาบตรของพนักงาน วนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2549 และ นัง อ ั่งการที่ กี่ยวของ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับการศึกษา (00211) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [ร ั บัญชี 310500]

นา : 82/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ
- พ่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรของพนักงาน ทศบาลและลกจางที่มีคํา ั่งใ ไป
ราชการ ชน คา บี้ย ลี้ยง การ ดินทาง คาที่พัก และคาใชจาย
อ่น ๆ ที่จํา ปน ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับการศึกษา (00211) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [ร ั บัญชี 320300]
คาใชจายในการฝึกอบรมและ ัมมนา
- พ่อจาย ปนคาใชจายในการพัฒนาบคลากร ปนคาใชจายใน
การลงทะ บียนฝึกอบรม ัมมนาของพนักงาน ทศบาลและ
พนักงานจางที่มีคํา ั่งใ ไปราชการ ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับการศึกษา (00211) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [ร ั บัญชี 320300]

นา : 83/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

โครงการพัฒนาครและบคลากรทางการศึกษา
- พ่อจาย ปนคาใชจายในโครงการพัฒนาบคลากรครและ
บคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริ าร ถานศึกษา ผ
บริ ารทองถิ่น มาชิก ภาทองถิ่น และ จา นาที่ของกองการ
ศึกษา ชน คาตอบแทนวิทยากร คาอา ารและ คร่องด่ม คาวั ด
อปกรณ์ คาจัดทํา อก าร คากระ ป๋า อก าร คาปายโครงการ คา
พิธี ปิด-ปิดโครงการฯ คาดอกไมธป ทียน คาวฒิบัตร คาพา นะ
และคาใชจายอ่นๆ ที่ กี่ยวของกับโครงการฯ ฯลฯ (รายละ อียด
โครงการตาม ทต.กํา นด)
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการ ขารับการฝึกอบรมของ จา นาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และ นัง อ ั่งการที่ กี่ยวของ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับการศึกษา (00211)[ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [ร ั บัญชี 320300]

จํานวน

10,000 บาท

นา : 84/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

คาบํารงรักษาและซอมแซม
- พ่อจาย ปนคาบํารงรักษา รอซอมแซมวั ด ครภัณฑ์ ที่ดิน
และ ิ่งกอ ราง ชน คร่องคอมพิว ตอร์ ต
อก าร กาอี้ นาตาง พัดลม อาคาร ปลี่ยนไ กรองน้ํา ฯลฯ
ของศนย์พัฒนา ด็ก ล็กใน ังกัดและกองการศึกษา
ปนไปตาม นัง อ ั่งการและระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใ
แกองค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) นัง อ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2556 ร่อง รปแบบและการจําแนกประ ภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น
3) นัง อ ดวนมาก ที่ มท 080832/ว 1134 ลงวันที่ 9
มิถนายน 2558 ร่อง การปรับปรง ลักการจําแนกประ ภทราย
จายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น
4) นัง อ ดวนมาก ที่ มท 080832/ว 3523 ลงวันที่ 20
มิถนายน 2559 ร่อง ลัก กณฑ์และอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช อยและคา าธารณปโภค
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับการศึกษา (00211) [ นวยงานที่รับผิดชอบ :กองการ
ศึกษา] [ร ั บัญชี 320300]

จํานวน

20,000 บาท

นา : 85/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

ค่าวัสดุ
วั ด ํานักงาน
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด ํานักงาน ชน กระดาษถาย
อก าร มึก ดิน อ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิป ป๊ก ข็ม
มด ทป พี.วี.ซี. แบบใ ลวด ย็บกระดาษ กาว แฟมใ
อก าร มดประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ตางๆ ผา แปรงลบ
กระดาน ตรายาง ซองจด มาย ธงชาติ ิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซ้อ
รอจางพิมพ์ ของใชในการบรรจ ีบ อ ตะแกรงวาง อก าร น้ํา
ด่ม น้ําแข็ง คร่องตัดโฟม คร่องตัดกระดาษ คร่อง ย็บ
กระดาษ กญแจ ภาพ ขียน พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาน
ไวท์บอร์ด แผนปายช่อ ํานักงาน รอ นวยงาน มลี่ มานปรับ
แ ง (ตอแผน) พรม (ตอผน) นาฬิกาตั้ง รอแขวน คร่องคํานวณ
ลข พระพทธรป พระบรมรป ฯลฯ ของกองการศึกษา
ปนไปตาม นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่องการปรับปรง
ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น
2) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง แนวทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ดและครภัณฑ์ตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับการศึกษา (00211) [ นวยงานที่รับผิดชอบ :กองการ
ศึกษา] [ร ั บัญชี 330100]

รวม

115,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

นา : 86/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

วั ดงานบานงานครัว
- พ่อจาย ปนคาวั ดงานบานงานครัวของกองการศึกษาและ
ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ชน แปง ยา ีฟัน ไมกวาด แปรง มง ผาปที่
นอน ปลอกมอน มอน ผา ม ผาปโต๊ะ ถวยชาม ชอน อม ถัง
น้ําด่ม บ กระดาษชําระ น้ํายาทําความ ะอาด องน้ํา กระติก
น้ําแข็ง ถังแก๊ น้ํายาลางจาน ไมกวาด แกวน้ําจาน
รอง กระจก งา น้ําจดที่ซ้อจาก อกชน ถาด ที่
นอน มีด กระโถน ตาไฟฟา ตารีด กระทะไฟฟา มอไฟฟารวม
ถึง มอ งขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน ไมโคร วฟ ฯลฯ ที่ใชใน
กิจกรรมของกองการศึกษา และศนย์พัฒนา ด็ก ล็กที่อยในความ
รับผิดชอบของ ทศบาลตําบลบานตาด
ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่องการปรับปรง
ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น
2) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง แนวทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ดและครภัณฑ์ตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับการศึกษา (00211) [ นวยงานที่รับผิดชอบ :กองการ
ศึกษา] [ร ั บัญชี 330300]

จํานวน

70,000 บาท

นา : 87/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

วั ดโฆษณาและ ผยแพร
- พ่อจาย ปนคาวั ดโฆษณา ผยแพร ชน ปายประชา
ัมพันธ์ มมโมรี่การ์ด แถบบันทึก ียง รอภาพ (วีดีโอ ทป แผนซี
ดี) ภาพถายดาว ทียม ขาตั้งกลอง กระ ป๋าใ กลองถายรปฯลฯ ที่
ใชในกิจกรรมของกองการศึกษา
ปนไปตาม นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่องการปรับปรง
ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น
2) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง แนวทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ดและครภัณฑ์ตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับการศึกษา (00211)[ นวยงานที่รับผิดชอบ :กองการ
ศึกษา] [ร ั บัญชี 331100]

จํานวน

5,000 บาท

นา : 88/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

วั ดคอมพิว ตอร์
- พ่อจาย ปนคาวั ดอปกรณ์คอมพิว ตอร์ของกองการศึกษา
และศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ชน อปกรณ์บันทึก
ขอมล (
diskette,floppy disk,removable disk,compact disc,digital
video disc,flash drive) ทปบันทึก
ขอมล (
Reel Magnetic Tape,CassetteTape,Cartridge Tape) ัว
พิมพ์ รอแถบพิมพ์ ํา รับ คร่องพิมพ์คอมพิว ตอร์ ตลับผง มึก
ํา รับ คร่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ แผนกรองแ ง กระดาษตอ
น่อง าย ค บิล แผงแปนอักขระ รอแปนพิมพ์ (Key Board)
มนบอร์ด (Main Board) มมโมรี่ชิป (Memory Chip)
ชน RAMคัตชีทฟีด ดอร์ (Cut Sheet Feeder) มา ์ (Mouse)
พริน ตอร์ วิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) คร่องกระจาย
ัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิ ล็กทรอนิก ์ (Card)
ชน Ethernet Card,LanCart,AntivirusCard,SoundCardX
คร่องอานและบันทึกขอมลแบบตางๆ ชน แบบดิ
กตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิ ต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM) แบบออพดิคอล (Optical) คร่องอานขอมลแบบซีดี
รอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิว ตอร์ รอซอฟต์แวร์ที่มีราคา
นวย นึ่งไม กิน 20,000.-บาท ฯลฯ ของกองการศึกษา
ปนไปตาม นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่องการปรับปรง
ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น
2) นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่อง แนวทางการ
พิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ดและครภัณฑ์ตาม ลักการจําแนก
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับการศึกษา (00211) [ นวยงานที่รับผิดชอบ :กองการ
ศึกษา] [ร ั บัญชี 331400]

จํานวน

20,000 บาท

นา : 89/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

17,000 บาท

รวม

17,000 บาท

จํานวน

17,000 บาท

ครภัณฑ์คอมพิว ตอร์
คร่องคอมพิว ตอร์
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องคอมพิว ตอร์ ํา รับงาน ํานัก
งาน จํานวน 1 ชด โดยมีคณลักษณะพ้นฐานตามประกาศ กณฑ์
ราคากลางและคณลักษณะพ้นฐานครภัณฑ์คอมพิว ตอร์ของกระ
ทรวงดิจิทัล พ่อ ศรษฐกิจและ ังคม ดังนี้
1) มี นวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
ลัก (4 core) มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิกาพ้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz รอดีกวา จํานวน 1 นวย
2) มี นวยความจํา ลัก (RAM) ชนิด DDR4 รอดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
3) มี นวยจัด ก็บขอมล ชนิด SATA รอดีกวา ขนาดความจไม
นอยกวา 1 TB รอ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไม
นอยกวา 120 GB จํานวน 1 นวย
4) มี DVD-RW รอดีกวา จํานวน 1 นวย
5) มีชอง ช่อมตอระบบ ครอขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รอดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
ชอง
6) มีชอง ช่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รอดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
7) มีแปนพิมพ์และ มา ์
8) มีจอแ ดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 นวย
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับการศึกษา (00211) [ นวยงานที่รับผิดชอบ :กองการ
ศึกษา] [ร ั บัญชี 310100]

นา : 90/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนพนักงาน

รวม

10,811,184 บาท

รวม

3,163,640 บาท

รวม

3,163,640 บาท

จํานวน

2,300,000 บาท

จํานวน

84,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ดอนพนักงานคร ทศบาลและ งินปรับปรง งิน
ดอนประจําปี โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งิน
บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
ตั้งจายจาก งินอด นนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
รียนและประถมศึกษา (00212)[ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [ร ั บัญชี 220100]
งินวิทยฐานะ
- พ่อจาย ปน งินวิทยฐานะชํานาญการ ตําแ นง พนักงานคร
ทศบาล จํานวน 2 อัตรา อัตรา ดอนละ 3,500 บาท โดย
คํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งิน
บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
ตั้งจายจาก งินอด นนทั่วไป 84,000 บาท ปรากฏในดาน
บริการชมชนและ ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210
) งานระดับกอนวัย รียนและประถมศึกษา (00212)[ นวยงานที่
รับผิดชอบ : กองการศึกษา] [ร ั บัญชี 221100]

นา : 91/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

745,080 บาท

จํานวน

34,560 บาท

- พ่อจาย ปนคาจางใ แกพนักงานจาง พรอม งิน พิ่มคาจาง
ประจําปี โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน
12 ดอน
ปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งิน
บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
ตั้งจายจาก งินอด นนทั่วไป 564,000 บาท และตั้งจายจาก
งินรายได 181,080 บาท ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
รียนและประถมศึกษา (00212) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
การศึกษา] [ร ั บัญชี 220600]
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
- พ่อจาย ปน งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ แกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานทั่วไป โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตาม นัง อ ํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่ ด
ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
ร่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ร่อง ลัก กณฑ์การใ
ขาราชการ รอพนักงาน วนทองถิ่น ลกจาง และพนักงานจางของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่นไดรับ งิน พิ่มการครองชีพชั่ว
คราว และ นัง อ ั่งการที่ กี่ยวของ
ตั้งจายจาก งินอด นนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
รียนและประถมศึกษา (00212)[ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [ร ั บัญชี 220700]

นา : 92/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์แกองค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น

รวม

3,979,544 บาท

รวม

40,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พ่อจาย ปน งินประโยชน์ตอบแทนอ่น ปนกรณีพิ ศษ ( งิน
รางวัลประจําปี) ของพนักงานคร ทศบาล และพนักงานจาง
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ
กํา นด งินประโยชน์ตอบแทนอ่น ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน
งินรางวัลประจําปีแกพนักงาน วนทองถิ่นใ ปนรายจายอ่นของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ นัง อ ั่งการที่ กี่ยว
ของ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
รียนและประถมศึกษา (00212)[ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [ร ั บัญชี 310100]
งินชวย ลอการศึกษาบตร
- พ่อจาย ปนคาชวย ลอการศึกษาบตรแกพนักงาน ทศบาลผ
มี ิทธิ์ไดรับตามระ บียบฯ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งิน
วั ดิการ กี่ยวกับการศึกษาบตรของพนักงาน วนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2549 และ นัง อ ั่งการที่ กี่ยวของ
ตั้งจายจาก งินอด นนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
รียนและประถมศึกษา (00212) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
การศึกษา] [ร ั บัญชี 310500]
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ค่าใช้สอย

รวม

1,718,740 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจาง มาบริการ
- พ่อจาย ปนคาจาง มาบริการ รอจาง มาบคคลภายนอกใ
ทํา รอดํา นินการอยางใดอยาง นึ่ง ฯลฯ
ปนไปตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 17120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ร่อง ลัก กณฑ์
การ บิกจาย งินคาจาง มาบริการขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
รียนและประถมศึกษา (00212) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
การศึกษา] [ร ั บัญชี 310100]
รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
โครงการจัดงานวัน ด็กแ งชาติ
- พ่อจาย ปนคาใชจายในการโครงการจัดงานวัน ด็กแ งชาติใ
แก ด็กใน ขต ทศบาลตําบลบานตาด ชน คาวั ดอปกรณ์ คาของ
ขวัญของรางวัล คาจาง มาอา าร คาอา ารวาง ละ คร่อง
ด่ม คาใชจายในการ ปิด-ปิดงาน และคาใชจายอ่นๆ ที่จํา ปนของ
โครงการ ฯลฯ (รายละ อียดโครงการตาม ทต.กํา นด)
ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกคาใชจายในการ
จัดงาน และการจัดการแขงขันกีฬาและการ งนักกีฬา ขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 103
ขอ 11
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
รียนและประถมศึกษา (00212)[ นวยงานที่รับผิดชอบ :กองการ
ศึกษา] [ร ั บัญชี 310300]

นา : 94/170
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โครงการปฐมนิ ทศผปกครอง ด็กของศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
- พ่อจาย ปนคาใชจายโครงการปฐมนิ ทศผปกครอง ด็กของ
ศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก ชน คาวั ด อปกรณ์ คาจัดทําวาร าร คา
อา ารวาง คร่องด่ม ฯลฯ (รายละ อียดโครงการตาม ทต
.กํา นด) ํา รับการอบรม ประชา ัมพันธ์ และแจงใ ผปกครอง
ทราบ
ตามระ บียบและ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกคาใชจายในการ
จัดงาน และการจัดการแขงขันกีฬาและการ งนักกีฬา ขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 103
ขอ 12
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานระดับกอนวัย
รียนและประถมศึกษา (00212)[ นวยงานที่รับผิดชอบ :กองการ
ศึกษา] [ร ั บัญชี 320300]

จํานวน

10,000 บาท

นา : 95/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

โครงการศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก าน ัมพันธ์วันปิดภาค รียน

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

1,578,740 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายในการจัดโครงการศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
าน ัมพันธ์วันปิดภาค รียน ชน คาตกแตง ถานที่ คาอา าร
และ คร่องด่ม คาวั ดอปกรณ์ และคาใชจายอ่นๆ ที่ กี่ยวของกับ
โครงการ ฯลฯ (รายละ อียดโครงการตาม ทต.กํา นด)
ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกคาใชจายในการ
จัดงาน และการจัดการแขงขันกีฬาและการ งนักกีฬา ขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 104
ขอ 13
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
รียนและประถมศึกษา (00212) [ นวยงานที่รับผิดชอบ :กองการ
ศึกษา] [ร ั บัญชี 320300]
โครงการ นับ นนคาใชจายการบริ าร ถานศึกษา
- งินอด นน ํา รับ นับ นนคาอา ารกลางวัน ตั้งไว
1,073,100 บาท
พ่อจาย ปน งินอด นน ํา รับ นับ นนคาอา ารกลางวัน
ํา รับศนย์พัฒนา ด็ก ล็กใน ังกัด ทศบาลตําบลบานตาด ทั้ง 7
แ ง อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน จํานวน 219
คน ปน งิน 1,073,100บาท
ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2)ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถนายน 2559 ร่อง ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด
นนขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถนายน 2561 ร่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

รายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครอง
วนทองถิ่น
5) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2562
6) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16
มิถนายน 2552
7) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2559
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 พิ่ม
ติม ฉบับที่ 1 นา 10 ขอ 1 ตั้งจายจาก งินอด นนทั่ว
ไป ปรากฏในดานบริการชมชนและ ังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย รียนและประถมศึกษา (00212
)[ นวยงานที่รับผิดชอบ :กองการศึกษา] [ร ั บัญชี 320300]
-คาจัดการ รียนการการ อน (ราย ัว) ตั้งไว 372,300 บาท
พ่อจาย ปนคาจัดการ รียนการ อน (ราย ัว) ํา รับ ด็ก
ปฐมวัย (อาย 2-5 ปี) ศนย์พัฒนา ด็ก ล็กใน ังกัด ทศบาลตําบล
บานตาด ทั้ง 7 แ ง จํานวน ด็ก 219 คน ในอัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี
ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2)ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถนายน 2559 ร่อง ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด
นนขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถนายน 2561 ร่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปดานการศึกษาขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2562
6) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16
มิถนายน 2552
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7) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2559
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 1 นา 10 ขอ 1 ตั้งจายจาก งินอด นนทั่วไป 380,800
บาท ปรากฏในดานบริการชมชนและ ังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย รียนและประถม
ศึกษา (00212) [ นวยงานที่รับผิดชอบ :กองการศึกษา] [ร ั
บัญชี 320300]
- คา นัง อ รียน ตั้งไว
23,600 บาท
พ่อจาย ปนคา นัง อ รียน ํา รับ ด็กปฐมวัย (อาย 3-5
ปี) ศนย์พัฒนา ด็ก ล็กใน ังกัด ทศบาลตําบลบานตาด ทั้ง 7
แ ง จํานวน ด็ก 118 คน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี
ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2)ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถนายน 2559 ร่อง ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด
นนขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถนายน 2561 ร่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปดานการศึกษาขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2562
6) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16
มิถนายน 2552
7) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2559
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 พิ่ม
ติม ฉบับที่ 1 นา 10 ขอ 1 ตั้งจายจาก งินอด นนทั่ว
ไป ปรากฏในดานบริการชมชนและ ังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย รียนและประถมศึกษา (00212
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)[ นวยงานที่รับผิดชอบ :กองการศึกษา] [ร ั บัญชี 320300]
-คาอปกรณ์การ รียน ตั้งไว
23,600 บาท
พ่อจาย ปนคาอปกรณ์การ รียน ํา รับ ด็กปฐมวัย (อาย 3-5
ปี) ศนย์พัฒนา ด็ก ล็กใน ังกัด ทศบาลตําบลบานตาด ทั้ง 7
แ ง จํานวน ด็ก 118 คน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี
ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2)ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถนายน 2559 ร่อง ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด
นนขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถนายน 2561 ร่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปดานการศึกษาขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2562
6) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16
มิถนายน 2552
7) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2559
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 พิ่ม
ติม ฉบับที่ 1 นา 10 ขอ 1 ตั้งจายจาก งินอด นนทั่ว
ไป ปรากฏในดานบริการชมชนและ ังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย รียนและประถมศึกษา (00212
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ :กองการศึกษา] [ร ั บัญชี 320300]
-คา คร่องแบบนัก รียน ตั้งไว
35,400 บาท
พ่อจาย ปนคา คร่องแบบนัก รียน ํา รับ ด็กปฐมวัย (อาย 35 ปี) ศนย์พัฒนา ด็ก ล็กใน ังกัด ทศบาลตําบลบานตาด ทั้ง 7
แ ง จํานวน ด็ก 118 คน ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี
ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ั่งการ ดังนี้
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1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2)ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถนายน 2559 ร่อง ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด
นนขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถนายน 2561 ร่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปดานการศึกษาขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2562
6) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16
มิถนายน 2552
7) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2559
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 1 นา 10 ขอ 1 ตั้งจายจาก งินอด นนทั่วไป ปรากฏในดาน
บริการชมชนและ ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210
) งานระดับกอนวัย รียนและประถมศึกษา (00212)[ นวยงานที่
รับผิดชอบ :กองการศึกษา] [ร ั บัญชี 320300]
- คากิจกรรมพัฒนาผ รียน ตั้งไว
50,740 บาท
พ่อจาย ปนคากิจกรรมพัฒนาผ รียน ํา รับ ด็กปฐมวัย (อาย 35 ปี) ศนย์พัฒนา ด็ก ล็กใน ังกัด ทศบาลตําบลบานตาด ทั้ง 7
แ ง จํานวน ด็ก 118 คน ในอัตราคนละ 430 บาท/ปี
ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2)ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถนายน 2559 ร่อง ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด
นนขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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4) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถนายน 2561 ร่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปดานการศึกษาขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2562
6) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16
มิถนายน 2552
7) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2559
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 พิ่ม
ติม ฉบับที่ 1 นา 10 ขอ 1 ตั้งจายจาก งินอด นนทั่ว
ไป ปรากฏในดานบริการชมชนและ ังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย รียนและประถมศึกษา (00212
)[ นวยงานที่รับผิดชอบ :กองการศึกษา] [ร ั บัญชี 320300]
ค่าวัสดุ
คาอา าร ริม (นม)
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้ออา าร ริม (นม) แกศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก
และโรง รียนใน ขต ทศบาลตําบลบานตาด ดังนี้
ก. พ่อจาย ปนคาจัดซ้ออา าร ริม (นม) ของศนย์พัฒนา ด็ก
ล็ก ังกัด ทศบาลตําบลบานตาด ทั้ง 7 แ ง จํานวน 260
วัน จัด รรใ ด็กจํานวน 219 คน ในอัตราคนละ 7.37
บาท ปน งิน 419,648 บาท
ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2)ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถนายน 2559 ร่อง ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด
นนขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถนายน 2561 ร่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปดานการศึกษาขององค์กร

รวม

2,176,804 บาท

จํานวน

2,176,804 บาท
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ปกครอง วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2562
6) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16
มิถนายน 2552
7) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2559
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 109
ขอ 19 ตั้งจายจาก งินอด นนทั่วไป ปรากฏในดานบริการ
ชมชนและ ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ
กอนวัย รียนและประถมศึกษา (00212)[ นวยงานที่รับผิด
ชอบ :กองการศึกษา][ร ั บัญชี 330400]
ข. พ่อจาย ปนคาจัดซ้ออา าร ริม(นม) โรง รียน ังกัด
ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐาน ( พฐ.) ใน ขต
ทศบาลตําบลบานตาด จํานวน 8 แ ง จัด รรใ ด็ก
อนบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ในอัตราคนละ 7.37
บาท จํานวน 260 วัน จํานวน ด็กนัก รียน 917 คน ปน
งิน 1,757,156 บาท ( ปิด ทอม 200 วัน ปิด ทอม 60 วัน)
ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2)ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถนายน 2559 ร่อง ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด
นนขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถนายน 2561 ร่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปดานการศึกษาขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2562
6) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16
มิถนายน 2552
7) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
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วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

มีนาคม 2559
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 นา 109
ขอ 19 ตั้งจายจาก งินอด นนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชมชน
และ ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอน
วัย รียนและประถมศึกษา (00212)[ นวยงานที่รับผิดชอบ :กอง
การศึกษา] [ร ั บัญชี 330400]
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา

รวม

44,000 บาท

จํานวน

34,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

3,668,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาไฟฟา ํา รับศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก จํานวน 7
แ ง ใน ังกัด ทศบาลตําบลบานตาด
ปน งิน 34,000
บาท
ปนไปตามตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 ร่อง ลัก กณฑ์
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปีในลักษณะคาใช อยและคา าธารณปโภค
ตั้งจายจาก งินรายไดปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
รียนและประถมศึกษา (00212) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
การศึกษา][ร ั บัญชี 340300]
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
- พ่อจาย ปนคาน้ําประปา ํา รับศนย์พัฒนา ด็ก ล็ก จํานวน 7
แ ง ใน ังกัด ทศบาลตําบลบานตาด ปน งิน 10,000 บาท
ปนไปตาม นัง อกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 ร่อง ลัก กณฑ์
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปีในลักษณะคาใช อยและคา าธารณปโภค
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
รียนและประถมศึกษา (00212) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
การศึกษา][ร ั บัญชี 340200]
งบเงินอุดหนุน

นา : 103/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

เงินอุดหนุน

รวม

3,668,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

นา : 104/170

งินอด นน วนราชการ
พ่อจาย ปน งินอด นน ํา รับ นับ นนอา ารกลางวันของโรง รียน จํานวน
ใน ขต ทศบาลตําบลบานตาด
- อปท. จัด รรใ โรง รียนที่มีนัก รียน อนบาล และ ด็ก ป.1 – ป
.6 จัด รรใ 100% ทก ังกัด
พ่อจาย ปน งินอด นน ํา รับ นับ นนอา ารกลางวัน
ของโรง รียนใน ขต ทศบาลตําบลบานตาด ( ังกัด ํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐาน ( พฐ.) จํานวน 8 แ ง ในอัตรา
คนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน จํานวน 917 คน ปน
งิน 3,668,000 บาท
ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
2)ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
3) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถนายน 2559 ร่อง ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด
นนขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
มิถนายน 2561 ร่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปดานการศึกษาขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2562
6) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16
มิถนายน 2552
7) นัง อ ดวนที่ ด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2559
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
นา 108 ขอ 18
ตั้งจายจาก งินอด นนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชมชน
และ ังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอน
วัย รียนและประถมศึกษา (00212)[ นวยงานที่รับผิดชอบ :กอง
การศึกษา] [ร ั บัญชี 610200]

3,668,000 บาท

นา : 105/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนพนักงาน
- พ่อจาย ปน งิน ดอนพนักงาน วนทองถิ่นและ งินปรับปรง งิน
ดอนประจําปี 3 ตําแ นง
1.ผอํานวยการกอง าธารณ ขและ ิ่งแวด
ลอม (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) จํานวน 1 ตําแ นง
2. ัว นาฝายบริ ารงาน าธารณ ข (อํานวยการ
ทองถิ่น ระดับตน) จํานวน 1 ตําแ นง
3.นักวิชาการ าธารณ ข
จํานวน 1 ตําแ นง
โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตามระ บียบ กฎ มายดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งิน
บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ.2535
2. นัง อ ํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจาก งินรายไดปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ ารทั่ว
ไป กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม] [ร ั บัญชี 220100]

รวม

3,221,200 บาท

รวม

1,338,700 บาท

รวม

1,338,700 บาท

จํานวน

1,116,800 บาท

นา : 106/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

งินประจําตําแ นง

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

137,900 บาท

- พ่อจาย ปน งินประจําตําแ นง ของพนักงาน วนทองถิ่น ดัง
นี้
1.ผอํานวยการกอง าธารณ ขและ ิ่งแวด
ลอม (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) อัตรา ดอนละ 3,500
บาท ปน งิน 42,000 บาท
2. ัว นาฝายบริ ารงาน าธารณ ข (อํานวยการ
ทองถิ่น ระดับตน) อัตรา ดอนละ 1,500 บาท ปน งิน 18,000
บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตามระ บียบ กฎ มายดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งิน
บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ.2535
2. นัง อ ํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชน
และ ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220
) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับ
ผิดชอบ : กอง าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม][ร ั บัญชี 220300]

คาตอบแทนพนักงานจาง
- พ่อจาย ปน งินคาตอบแทนใ แกพนักงานจางพรอม งิน พิ่มคา
จางประจําปี ประ ภทตําแ นงพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแ นง พนักงานขับรถยนต์ โดยคํานวณตั้งจายไวไม
กิน 12 ดอน
ปนไปตามระ บียบ กฎ มายดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งิน
บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ.2535
2. นัง อ ํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 255
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชน
และ ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220)งานบริ ารทั่ว
ไป กี่ยวกับ าธารณ ข (00221)[ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม] [ร ั บัญชี 220600]

นา : 107/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
- พ่อจาย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตามระ บียบ กฎ มายดังนี้
1.พระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งิน
บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ.2535
2. นัง อ ํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชน
และ ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220
) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับ
ผิดชอบ : กอง าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม] [ร ั บัญชี 220700]

จํานวน

24,000 บาท

นา : 108/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์แกองค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น
- พ่อจาย ปน งินประโยชน์ตอบแทนอ่น ปนกรณีพิ ศษ ( งิน
รางวัลประจําปี) ํา รับพนักงาน ทศบาล และพนักงานจาง ปน
กรณีพิ ศษ ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ กฎ มายดังนี้
1.ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการกํา นด งิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่น ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งินรางวัล
ประจําปีแกพนักงาน วนทองถิ่นใ ปนรายจายอ่นขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2557
2. นัง อกรม ง ริมการปกครอง วนทองถิ่น ที่ 0808.2
/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ร่อง การดํา นินการตาม
ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการกํา นด งินประโยชน์ตอบ
แทนอ่น ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งินรางวัลประจําปีแก
พนักงาน วนทองถิ่นใ ปนรายจายอ่นขององค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
3. นัง อ ํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่ ด
ที่ มท.0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กมภาพันธ์ 2558
ร่อง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ร่อง กํา นดมาตรฐาน
ทั่วไป กี่ยวกับ ลัก กณฑ์ ง่อนไข และวิธีการกํา นด งิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่น ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งินรางวัล
ประจําปีแกพนักงาน วนทองถิ่น ลกจาง และพนักงานจางของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2558
4. นัง อ ํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่ ด
ที่ มท.0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ร่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติ กี่ยวกับ ลัก กณฑ์ ง่อนไข และวิธีการกํา นด งิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่น ปนกรณีพิ ศษอันมีลักษณะ ปน งินรางวัล
ประจําปี
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ ารทั่ว
ไป กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม] [ร ั บัญชี 310100]

รวม

1,394,000 บาท

รวม

40,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

นา : 109/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการ

จํานวน

8,000 บาท

จํานวน

22,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการใ กับ
พนักงาน ทศบาลและพนักงานจางที่มีคํา ั่งใ ปฏิบัติงานนอก วลา
ราชการตามความจํา ปน รงดวนของ ทศบาลตําบลบานตาด ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ กฎ มายดังนี้
1.ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกจาย งินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอก วลาราชการขององค์กรปกครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2559
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ ารทั่ว
ไป กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม][ร ั บัญชี 310300]
คา ชาบาน
- พ่อจาย ปนคา ชาบาน/ ชาซ้อบานของพนักงาน ทศบาลตาม
ิทธิที่ บิกได
ปนไปตามระ บียบ กฎ มายดังนี้
1.ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย ร่องคา ชาบานของ
ขาราชการ วนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2562
2. นัง อกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตลาคม 2559 ร่อง ลัก กณฑ์และวิธีการ กี่ยวกับการ
บิกจายคา งินคา ชาบานของขาราชการ วนทองถิ่น
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ ารทั่ว
ไป กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม][ร ั บัญชี 310400]

นา : 110/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

ค่าใช้สอย

รวม

890,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจาง มาบริการ
- พ่อจาย ปนคาจาง มาบริการ รอจาง มาบคคลภาย
นอก ใ ทํา รอดํา นินการอยางใดอยาง นึ่ง ซึ่งมิใชการประกอบ
ดัดแปลง ตอ ติม ริม รางครภัณฑ์ รอ ิ่งกอ ราง ชน คาจางทํา
ปายประชา ัมพันธ์ตางๆ จาง มาชวยงานกอง าธารณ ขและ ิ่ง
แวดลอม งานดาน ขาภิบาลและอนามัย ิ่งแวดลอม จาง มา
ตัด ญา งานลอกทอระบายน้ํา กําจัดวัชพชในแ ลงน้ํา
าธารณะ งานดาน ิ่งแวดลอมอ่นๆ งานวิ คราะ ์คณภาพ
น้ํา งานวิ คราะ ์คณภาพ ิ่งแวดลอมอ่นๆ ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ กฎ มายดังนี้
1.พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และแกไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
2.พระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจ
ใ แกองค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
3. นัง อกรม ง ริมการปกครอง วนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
ร่อง รปแบบและการจําแนกประ ภทรายรับ-รายจายประจําปี
ขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น
4. นัง อกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
17120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ร่อง ลัก กณฑ์การ บิก
จาย งินคาจาง มาบริการขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม] [ร ั บัญชี 320100]

นา : 111/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

คาประกันภัยรถยนต์

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาประกันภัยรถยนต์ของกอง าธารณ ขและ ิ่ง
แวดลอม รถกชีพ รถบรรทกขยะมลฝอย ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ กฎ มายดังนี้
1.ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
ทําประกันภัยทรัพย์ ินขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2562
ลงวันที่ 27 กมภาพันธ์ 2562
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ ารทั่ว
ไป กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม] [ร ั บัญชี 320100]
รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ
- พ่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน ทศบาลและ
พนักงานจาง ที่มีคํา ั่งใ ไปราชการ ที่ ดินทางไป
ประชม อบรม ัมมนา ดงาน รอไปติดตอราชการ โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คา บี้ย ลี้ยง คาพา นะ คา ชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิ ศษ คาธรรม นียมใน
การใช นามบิน และคาใชจายที่จํา ปนในการ ดินทาง ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ กฎ มายดังนี้
1.ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ ดิน
ทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ ดิน
ทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ ารทั่ว
ไป กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม] [ร ั บัญชี 320300]

นา : 112/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

คาใชจายในการฝึกอบรมและ ัมมนา

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายในการฝึกอบรมและ ัมมนาในการ
พัฒนาบคลากร โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาลงทะ บียนฝึก
อบรม ัมมนาของพนักงาน ทศบาลและพนักงานจาง ที่มีคํา ั่งใ
ไปราชการ ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบ กฎ มายดังนี้
1.ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ ารทั่ว
ไป กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม][ร ั บัญชี 320300]
โครงการแพทย์ฉก ฉิน
- พ่อ ปนคาใชจายตามโครงการแพทย์ฉก ฉิน ฯลฯ (ราย
ละ อียดตามโครงการ ทศบาลตําบลบานตาด)
ปนไปตามระ บียบ กฎ มายดังนี้
1. นัง อกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 17120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ร่อง ลัก กณฑ์การ บิก
จาย งินคาจาง มาบริการขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
นา 113 ขอ 4
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ ารทั่ว
ไป กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม] [ร ั บัญชี 320300]

นา : 113/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่แ ลงกํา นิด

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พ่อ ปนคาใชจายตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ แ ลง
กํา นิด (รายละ อียดตามโครงการ ทศบาลตําบลบานตาด)
ปนไปตามระ บียบ กฎ มายดังนี้
1.ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬา ขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 199
ขอ 6
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะและชมชน (00220) งานบริ าร
ทั่วไป กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม] [ร ั บัญชี 320300]
โครงการรณรงค์รักษาความ ะอาดและความ ปนระ บียบ รียบรอย
ของบาน มอง
- พ่อ ปนคาใชจายตามโครงการรณรงค์รักษาความ ะอาดและ
ความ ปนระ บียบ รียบรอยของบาน มอง(รายละ อียดตาม
โครงการ ทศบาลตําบลบานตาด)
ปนไปตามระ บียบ กฎ มายดังนี้
1.ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬา ขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
นา 111 ขอ 1
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ ารทั่ว
ไป กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม] [ร ั บัญชี 320300]

นา : 114/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

โครงการรักน้ํา รักปา ทศบาลตําบลบานตาด

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พ่อ ปนคาใชจายตามโครงการรักน้ํา รักปา (รายละ อียดตาม
โครงการ ทต.บานตาด)
ปนไปตามระ บียบ กฎ มายดังนี้
1.ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจายคาใชจาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬา ขารวม
การแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 193
ขอ 98
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ ารทั่ว
ไป กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม] [ร ั บัญชี 320300]
โครงการอา า มัครทองถิ่นรักษ์โลก
- พ่อ ปนคาใชจายตามโครงการอา า มัครทองถิ่นรักษ์
โลก (รายละ อียดตามโครงการ ทต.บานตาด)
ปนไปตามระ บียบ กฎ มายดัง
นี้
1.ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬา ขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
นา 165 ขอ 59
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ ารทั่ว
ไป กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม] [ร ั บัญชี 320300]

นา : 115/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

คาบํารงรักษาและซอมแซม

จํานวน

100,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

- พ่อจาย ปนคาซอมแซมบํารงรักษาทรัพย์ ินตางๆ พ่อใ
ามารถใชงานไดตามปกติ กรณี ปนการจาง มาทั้งคา ิ่งของ
และคาแรงงานใ จายจากคาใช อย วนกรณีที่องค์กรปกครอง
วนทองถิ่น ปนผดํา นินการซอมแซมบํารงรักษาทรัพย์ ิน องใ
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจาง มาแรงงานของบคคลภายนอกใ จายคาใช อย
(2) คา ิ่งของที่ซ้อมาใชในการบํารงรักษาทรัพย์ ินใ จายจากคา
วั ด
ปนไปตามระ บียบ และ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และแกไข พิ่ม
ติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
2.พระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใ แกองค์กรปกครอง วนทองถิ่นพ.ศ.2542
3. นัง อกรม ง ริมการปกครอง วนทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ร่องรป
แบบและการจําแนกประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณราย
จายประจําปีขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น
4. นัง อกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1752 ลงวันที่ 6 ิง าคม 2556 ร่อง แนวทางปฏิบัติ กี่ยวกับ
รปแบบและการจําแนกประ ภทรายรับ – รายจายงบประมาณราย
จายประจําปีขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น
5. นัง อกรม ง ริมการปกครอง วนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
ร่อง การปรับปรง ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น
6. นัง อกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถนายน 2559 ร่อง ลัก กณฑ์และอัตราคา
ใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปี
ในลักษณะคาใช อยและคา าธารณปโภค
ตั้งจายจาก งินรายไดปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม] [ร ั บัญชี 320400]

นา : 116/170

นา : 117/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

ค่าวัสดุ
วั ด ํานักงาน
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด ํานักงาน ชน มดบัญชี กระดาษ
ถาย อก าร มึก ดิน อ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิป
ป๊ก ข็มมด ทป พี.วี.ซี. แบบใ ลวด ย็บกระดาษ กาว แฟม
ใ อก าร แบบพิมพ์ตางๆ ผา ําลี แปรงลบกระดาน ตรา
ยาง ซองจด มาย ธงชาติ ิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซ้อ รอจาง
พิมพ์ ของใชในการบรรจ ีบ อ ตะแกรงวาง อก าร น้ําด่ม น้ํา
แข็ง คร่องตัดโฟม คร่องตัดกระดาษ คร่อง ย็บ
กระดาษ กญแจ ภาพ ขียน พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาน
ไวท์บอร์ด แผนปายช่อ ํานักงาน รอ นวยงาน มลี่ มานปรับ
แ ง (ตอแผน) พรม (ตอผน) นาฬิกาตั้ง รอแขวน คร่อง
คํานวณ ลข พระพทธรป พระบรมรป ฯลฯจะดํา นินการจัดซ้อ
ม่อขาดแคลนและมีความจํา ปนตองใชโดยจัดซ้อตามบันทึกขอ
อนมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี
ปนไปตามระ บียบ กฎ มายดังนี้
1. นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่องแนว
ทางการพิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ดและครภัณฑ์ ตาม ลักการ
จําแนกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับ าธารณ ข (00221)[ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม] [ร ั บัญชี 330100]

รวม

464,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

นา : 118/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

วั ดไฟฟาและวิทย
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดไฟฟาและวิทย ชน ฟิว ์ ข็มขัดรัด
ายไฟฟา ทปพัน ายไฟ ายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา วิตท์
ไฟฟา ลอดไฟฟา บรก กอร์ จานรับ ัญญาณดาว ทียม มอ
แปลงไฟฟา (Step-Up, Step-Down) ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ไฟฉาย ปอร์ตไลท์ ัวแรงไฟฟา คร่องวัดความตาน
ทานไฟฟา คร่องวัดแรงดันไฟฟา มาตร ํา รับตรวจวงจร
ไฟฟา คร่องประจไฟ คร่องตัดกระแ ไฟฟาอัตโนมัติ คร่อง
ัญญาณ ตอนภัย คร่องจับ ัญญาณดาว ทียม ฯลฯจะดํา นินการ
จัดซ้อ ม่อขาดแคลนและมีความจํา ปนตองใชโดยจัดซ้อตาม
บันทึกขออนมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี
ปนไปตามระ บียบ กฎ มายดังนี้
1. นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่องแนว
ทางการพิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ดและครภัณฑ์ ตาม ลักการ
จําแนกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ตั้งจายจาก งินรายไดปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ ารทั่ว
ไป กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม] [ร ั บัญชี 330200]

จํานวน

3,000 บาท

นา : 119/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

วั ดงานบานงานครัว

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดงานบานงานครัว ชน แปรง มง ผา
ปที่นอน ปลอกมอน มอน ผา ม ผาปโต๊ะ ถวยชาม ชอน อม ถัง
น้ําด่ม บ กระดาษชําระ น้ํายาทําความ ะอาด องน้ํา กระติก
น้ําแข็ง ถังแก๊ น้ํายาลางจานไมกวาด แกวน้ําจานรอง กระจก
งา น้ําจดที่ซ้อจาก อกชน ถาด ที่นอน มีด กระโถน ตาไฟฟา ตา
รีด กระทะไฟฟา มอไฟฟารวมถึง มอ งขาวไฟฟา กระติกน้ํา
รอน ไมโคร วฟ น้ําด่ม น้ําแข็ง ถังขยะ ถังขยะฯลฯจะดํา นินการ
จัดซ้อ ม่อขาดแคลนและมีความจํา ปนตองใชโดยจัดซ้อตาม
บันทึกขออนมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม][ร ั บัญชี 331200]
วั ดยานพา นะและขน ง
-

พ่อจาย ปนคาวั ดยานพา นะและขน
ง ชน แบต ตอรี่ ,ยางนอก,ยางใน, ายไมค์, พลา,ตลับลก
ปน,น้ํามัน บรก, ัว ทียน,ไขควง,นอตและ กร,กระจกมองขางรถ
ยนต์, มอน้ํารถยนต์,กันชนรถยนต์, บาะรถยนต์,ฟิล์มกรอง
แ ง, ข็มขัดนิรภัย แมแรง,กญแจปากตาย,กญแจ ล่อน,คีม
ล็อค,ล็อค กียร์,ล็อคคลัตช์,กระจกโคงมน,ล็อคพวงมาลัย, ัญญาณ
ไฟกระพริบ, ัญญาณไฟฉก ฉินฯลฯ จะดํา นินการจัดซ้อ ม่อขาด
แคลนและมีความจํา ปนตองใชโดยจัดซ้อตามบันทึกขออนมัติไม
นอยกวา 12 ครั้งตอปี
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม][ร ั บัญชี 330700]

นา : 120/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

วั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น ชน น้ํามัน
ดี ซลน้ํามันก๊าด น้ํามัน บนซิน ถาน แก๊ งตม น้ํามันจารบี น้ํามัน
คร่อง ฯลฯจะดํา นินการจัดซ้อ ม่อขาดแคลนและมีความจํา ปน
ตองใชโดยจัดซ้อตามบันทึกขออนมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี
ตั้งจายจาก งินรายไดปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับ าธารณ ข (00221)[ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม][ร ั บัญชี 330800]
วั ดวิทยาศา ตร์ รอการแพทย์
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดวิทยาศา ตร์ รอการ
แพทย์ ไดแก วชภัณฑ์ยาและ วชภัณฑ์ที่มิใชยา คมีภัณฑ์ น้ํายา
ฆา ช้อ ฯลฯ (รายละ อียดตามบัญชีกระทรวง าธารณ ข
กํา นด)จะดํา นินการจัดซ้อ ม่อขาดแคลนและมีความจํา ปนตอง
ใชโดยจัดซ้อตามบันทึกขออนมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี
ปนไปตามระ บียบ กฎ มายดังนี้
1. นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่องแนว
ทางการพิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ดและครภัณฑ์ ตาม ลักการ
จําแนกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม][ร ั บัญชี 330900]

นา : 121/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

วั ด คร่องแตงกาย
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด คร่องแตงกาย ฯลฯจะดํา นินการ
จัดซ้อ ม่อขาดแคลนและมีความจํา ปนตองใชโดยจัดซ้อตาม
บันทึกขออนมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม][ร ั บัญชี 331200]

จํานวน

10,000 บาท

นา : 122/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

วั ดคอมพิว ตอร์
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดคอมพิว ตอร์ ชน อปกรณ์บันทึก
ขอมล (
diskette,floppy disk,removable disk,compact disc,digital
video disc,flash drive) ทปบันทึก
ขอมล (
Reel Magnetic Tape,CassetteTape,Cartridge Tape) ัว
พิมพ์ รอแถบพิมพ์ ํา รับ คร่องพิมพ์คอมพิว ตอร์ ตลับผง มึก
ํา รับ คร่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ แผนกรองแ ง กระดาษตอ
น่อง าย ค บิล แผงแปนอักขระ รอแปนพิมพ์ (Key Board)
มนบอร์ด (Main Board) มมโมรี่ชิป ( Memory Chip)
ชน RAMคัตชีทฟีด ดอร์ ( Cut Sheet Feeder) มา ์ (Mouse)
พริน ตอร์ วิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) คร่องกระจาย
ัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิ ล็กทรอนิก ์ (Card)
ชน Ethernet Card,LanCart,AntivirusCard,SoundCardX
คร่องอานและบันทึกขอมลแบบตาง ๆ ชน แบบดิ
กตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิ ต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM) แบบออพดิคอล (Optical ) คร่องอานขอมลแบบซีดี
รอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิว ตอร์ รอซอฟต์แวร์ที่มีราคา
นว+ย นึ่งไม กิน 20,000.-บาท ฯลฯ จะดํา นินการจัดซ้อ ม่อ
ขาดแคลนและมีความจํา ปนตองใชโดยจัดซ้อตามบันทึกขออนมัติ
ไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี
ปนไปตามระ บียบ กฎ มายดังนี้
1. นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่องแนว
ทางการพิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ดและครภัณฑ์ ตาม ลักการ
จําแนกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ ารทั่ว
ไป กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม] [ร ั บัญชี 331400

จํานวน

10,000 บาท

นา : 123/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

วั ดอ่น

จํานวน

1,000 บาท

รวม

168,500 บาท

รวม

168,500 บาท

จํานวน

112,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดอ่น จะดํา นินการจัดซ้อ ม่อขาด
แคลนและมีความจํา ปนตองใชโดยจัดซ้อตามบันทึกขออนมัติไม
นอยกวา 12 ครั้งตอปี
ปนไปตามระ บียบ กฎ มายดังนี้
1. นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 ร่องแนว
ทางการพิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ดและครภัณฑ์ ตาม ลักการ
จําแนกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ตั้งจายจาก งินรายไดปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม][ร ั บัญชี 331700]
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ์ยานพา นะและขน ง
รถจักรยานยนต์
- รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี คันละ 56,000
บาท จํานวน 2 คัน ปน งิน 112,000 บาท
ตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ ธันวาคม 2561
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชน
และ ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ ารทั่ว
ไป กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม][ร ั บัญชี 411600]

นา : 124/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

ครภัณฑ์งานบานงานครัว
ต ย็น

จํานวน

6,500 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- ต ย็น ขนาด 5 คิวบิกฟต ตละ 6,500 บาท จํานวน 1 ต ปน
งิน 6,500 บาท
ตามบัญชีราคามาตรฐานครภัณฑ์ ธันวาคม 2561
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม][ร ั บัญชี 411600]
คาบํารงรักษาและปรับปรงครภัณฑ์
คาบํารงรักษาและปรับปรงครภัณฑ์
- พ่อจาย ปนคาบํารงรักษา ซอมแซมโครง รางของครภัณฑ์
ขนาดใ ญที่ไมรวมถึงคาบํารงรักษาตามปกติ รอคาซอม
แซม ฯลฯ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชน
และ ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริ ารทั่ว
ไป กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม][ร ั บัญชี 411800]

นา : 125/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

งบเงินอุดหนุน

รวม

320,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

320,000 บาท

อด นน ํา รับการดํา นินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดําริ จํานวน
ดาน าธารณ ข

320,000 บาท

งินอด นน อกชน

- พ่ออด นนคณะกรรมการชมชน/ มบาน ํา รับการดํา นิน
งานตามแนวทางโครงการตามพระราชดําริดาน าธารณ ขโดยอด
นนใ คณะกรรมการชมชน/ มบา ปนผดํา นินการ มบาน
ละ 20,000 บาท จํานวน 16 มบาน พ่อขับ คล่อนโครงการพระ
ราชดําริดาน าธารณ ข ในกิจกรรมตางๆ ใ มีความ มาะ มกับ
ปัญ าและบริบทของพ้นที่ ชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพ
ดาน าธารณ ขของประชาชนในการ พิ่มพนความร ความ
ามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจาย ํา รับการอบรม การ
ประชม การ ัมมนา การรณรงค์ การ ผยแพร ประชา ัมพันธ์ รอ
กิจกรรมอ่นๆ ที่ กี่ยวของกับภารกิจของแตละโครงการ (ตามราย
ละ อียดโครงการ)
ปนไปตามระ บียบ กฎ มาย นัง อ ั่งการ ดังนี้
1.ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งินอด นนของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2. นัง อกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2/ว
3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 ร่องซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
นา 162 ขอ 55
ตั้งจายจาก งินอด นนทั่วไป ปรากฏในดานบริการ
ชมชนและ ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220
) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับ
ผิดชอบ : กอง าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม][ร ั บัญชี 610300]

นา : 126/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รวม

54,300 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

54,300 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

54,300 บาท

โครงการ ํารวจขอมลจํานวน ัตว์และขึ้นทะ บียน ัตว์ ตามโครงการ จํานวน
ัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ นัขบาตามพระปณิธาน
ศา ตราจารย์ ดร. ม ด็จพระ จาลก ธอ จาฟาจฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกมารี

14,300 บาท

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริการ

- พ่อจายตามโครงการ ํารวจขอมลจํานวน ัตว์และขึ้นทะ บียน
ัตว์ ตามโครงการ ัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ นัขบา
ตามพระปณิธาน ศา ตราจารย์ ดร. ม ด็จพระ จาลก ธอ จาฟา
จฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกมารี โดย ใ องค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น ํารวจขอมลและคีย์ขอมลจํานวน นัขและแมว ทั้งที่มี จา
ของและไมมี จาของ โดย ํารวจปีละ 2 ครั้ง(ครั้งแรกภายใน ดอน
ธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายใน ดอนมิถนายน) และ บิกคาตอบ
แทนใ แกผปฏิบัติงานตามจํานวน นัขและแมวตัวละ 3 บาทตอ
ครั้ง ( นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง าธารณ ขฯ)
ปนไปตามระ บียบ กฎ มาย นัง อ ั่งการ ดังนี้
1. นัง อกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 ร่องซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
นา 114 ขอ 16
ตั้งจายจาก งินอด นนทั่วไป ปรากฏในดานบริการ
ชมชนและ ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220
) งานบริ ารทั่วไป กี่ยวกับ าธารณ ข (00221) [ นวยงานที่รับ
ผิดชอบ : กอง าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม][ร ั บัญชี 320300]

นา : 127/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
โครงการวัยใ ปองกันภัยโรคติดตอและทองไมพรอม
- พ่อ ปนคาใชจายตามโครงการวัยใ ปองกันภัยโรคติดตอและ
ทองไมพรอม ชน คาวิทยากร คาปายโครงการ คาอา าร คา
อา ารวาง และ คร่องด่ม ฯลฯ (รายละ อียดตามโครงการ
ทศบาลตําบลบานตาด)
ปนไปตามระ บียบ กฎ มาย นัง อ ั่งการ ดังนี้
1.ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการฝึกอบรมของ จา นาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
2.ระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยการ บิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการ งนักกีฬา ขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
นา 113 ขอ 5
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชน
และ ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220) งานบริการ
าธารณ ขและ าธารณ ขอ่น (00223) [ นวยงานที่รับผิด
ชอบ : กอง าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม][ร ั บัญชี 320300]

จํานวน

10,000 บาท

นา : 128/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

โครงการ ัตว์ปลอดโรคคนปอดภัยจากโรคพิษ นัขบา
- พ่อ ปนคาใชจายตามโครงการ ัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษ นัขบา ชน คาวิทยากร คาปายโครงการ คา
อา าร คาอา ารวางและ คร่องด่ม คาวัคซีนและอปกรณ์ในการ
ฉีดวัคซีน พ่อปองกันและควบคมโรคพิษ นัขบา ทั้งที่มี จาของ
และไมมี จาของ จากการ ํารวจขององค์กรปกครอง วนทอง
ถิ่น รอรายงานการ ํารวจประชากร นัขและแมว ฯลฯ (ราย
ละ อียดตามโครงการ ทศบาลตําบลบานตาด)
ปนไปตามระ บียบ กฎ มาย นัง อ ั่งการ ดังนี้
1. นัง อกระทรวงม าดไทย ดวนที่ ด ที่ มท
0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2562 ร่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
นา 112 ขอ 3
ตั้งจายจาก งินอด นนทั่วไป 30,000 ปรากฏในดาน
บริการชมชนและ ังคม (00200) แผนงาน าธารณ ข (00220
) งานบริการ าธารณ ขและ าธารณ ขอ่น (00223) [ นวยงาน
ที่รับผิดชอบ : กอง าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม][ร ั
บัญชี 320300]

จํานวน

30,000 บาท

นา : 129/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดอนพนักงาน
- พ่อจาย ปน งิน ดอนพนักงาน ทศบาลและ งินปรับปรง งิน
ดอนประจําปี โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งิน
บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับ ค ะและชมชน (00241) [ นวยงานรับผิดชอบ:กอง
ชาง] [ร ั บัญชี 220100]

รวม

3,870,242 บาท

รวม

3,055,242 บาท

รวม

3,055,242 บาท

จํานวน

1,960,000 บาท

นา : 130/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

งิน พิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

จํานวน

72,200 บาท

จํานวน

103,200 บาท

- งิน พิ่มคาครองชีพ
ตั้งไว 5,000
บาท
พ่อจาย ปน งิน พิ่มการครองชีพชั่วคราวใ แกพนักงาน
ทศบาล โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับ ค ะและชมชน (00241) [ นวยงานรับผิดชอบ:กอง
ชาง] [ร ั บัญชี 220200]
- งินตอบแทนราย ดอนผอํานวยการกองชาง ตั้งไว 67,200
บาท
พ่อจาย ปนคาตอบแทนราย ดอนผอํานวยการกองชาง ผดํารง
ตําแ นงประ ภท อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง อัตรา ดอน
ละ 5,600 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งิน
บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับ ค ะและชมชน (00241) [ นวยงานรับผิดชอบ:กอง
ชาง] [ร ั บัญชี 220200]
งินประจําตําแ นง
- พ่อจาย ปน งินประจําตําแ นงผอํานวยการกองชาง ผดํารง
ตําแ นงประ ภท อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง อัตรา ดอน
ละ 5,600 บาท และ งินประจําตําแ นง ัว นาฝายการโยธา ัว
นาฝายแบบแผนและกอ ราง ผดํารงตําแ นงประ ภท อํานวย
การทองถิ่น ระดับตน อัตรา ดอนละ 1,500 บาท โดยคํานวณตั้ง
จายไวไม กิน 12 ดอน
ปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งิน
บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับ ค ะและชมชน (00241) [ นวยงานรับผิดชอบ:กอง
ชาง] [ร ั บัญชี 220300]

นา : 131/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

คาตอบแทนพนักงานจาง

จํานวน

820,242 บาท

จํานวน

99,600 บาท

รวม

715,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจางใ แกพนักงานจางพรอม งิน พิ่มคาจาง
ประจําปี โดยคํานวณตั้งจายไวไม กิน 12 ดอน
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะชมชน (00240) งานบริ ารทั่วไป
กี่ยวกับ ค ะและชมชน (00241)
ปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจาย งิน ดอน งินปี งิน
บํา น็จ บํานาญและ งินอ่นในลักษณะ ดียวกัน พ.ศ. 2535
[ นวยงานรับผิดชอบ:กองชาง] [ร ั บัญชี 220600]
งิน พิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผปฏิบัติราชการอัน ปนประโยชน์แกองค์กรปกครอง วน
ทองถิ่น
- พ่อจาย ปน งินประโยชน์ตอบแทนอ่น ( งินรางวัล
ประจําปี) ใ แกพนักงาน ทศบาลและพนักงานจาง ฯลฯ
ตามระ บียบกระทรวงม าไทย วาดวยการกํา นด งิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่น ปนกรณี พิ ศษอันมีลักษณะ ปน งินรางวัล
ประจําปีแกพนักงาน วนทองถิ่นใ ปนรายจายอ่นขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ นัง อ ั่งการที่ กี่ยวของ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะชมชน (00240) งานบริ ารงาน
ทั่วไป กี่ยวกับ ค ะและชมชน (00241) [ นวยงานรับผิด
ชอบ:กองชาง] [ร ั บัญชี 310100]

นา : 132/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

คา ชาบาน

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

- พ่อจาย ปนคา ชาบานของพนักงาน ทศบาล ฯลฯ
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคา ชาบานของขา
ราชการ วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และ นัง อกระทรวง
ม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตลาคม 2559
ร่อง ลัก กณฑ์และวิธี บิกจาย งินคา ชาบานของขาราชการ วน
ทองถิ่น
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะชมชน (00240) งานบริ ารงาน
ทั่วไป กี่ยวกับ ค ะและชมชน (00241) [ นวยงานรับผิด
ชอบ:กองชาง] [ร ั บัญชี 310400]
งินชวย ลอการศึกษาบตร
- พ่อจาย ปนคา ลา รียนบตรของพนักงาน ทศบาล ฯลฯ
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวย งิน วั ดิการ กี่ยว
กับการศึกษาบตรของพนักงาน วนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
และ นัง อกระทรวงม าดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 ิง าคม 2559 ร่องประ ภทและอัตรา งินบํารงการศึกษา
และคา ลา รียน
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะชมชน (00240) งานบริ ารงาน
ทั่วไป กี่ยวกับ ค ะและชมชน (00241) [ นวยงานรับผิด
ชอบ:กองชาง] [ร ั บัญชี310500]

นา : 133/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

ค่าใช้สอย

รวม

230,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คาจาง มาบริการ
- พ่อจาย ปนคาจาง มาบริการ คาธรรม นียมในการขอรับ
บริการตางๆ ของ ทศบาลใ กับผรับจางทําการอยางใดอยาง
นึ่ง ชน คา ย็บ นัง อ,คา ขาปก นัง อ,คาถาย อก ารแบบ
พิมพ์ คาธรรม นียมในการขอติดตั้งมิ ตอร์ไฟฟา ติดตั้งมาตรวัด
น้ํา ติดตั้งโทรศัพท์ คา ปลี่ยนมิ ตอร์ไฟฟา คา ํารวจ รังวัด ปัก
มด ขตที่ดิน าธารณประโยชน์ คาทด อบกําลังอัดคอนกรีต คา
ทด อบความ นาแนนของชั้นดิน คาทด อบการรับน้ํา นักของ
ชั้นดินฐานราก คาทด อบปริมาณน้ําบอบาดาล คา ํารวจทาง
ธรณีฟิ ิก ์ รอบริการอ่นๆ ฯลฯ
ตาม นัง อกระทรวงม าไทย วาดวย ดวนมาก ที่ มท
0808.2/ 17120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ร่อง ลัก กณฑ์การ
บิกจาย งินคาจาง มาบริการขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะชมชน (00240) งานบริ ารงาน
ทั่วไป กี่ยวกับ ค ะและชมชน (00241) [ นวยงานรับผิด
ชอบ:กองชาง] [ร ั บัญชี320100]
รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
คาใชจายในการ ดินทางไปราชการ
- พ่อจาย ปนคาใชจายในการ ดินทางไปราชการ ชน คา บี้ย
ลี้ยง ดินทาง คาที่พัก คาพา นะ คาบริการที่จอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาธรรม นียมในการใช นามบิน และคาใชจายที่จํา
ปนในการ ดินทางอ่นๆ
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ดินทางไปราชการของ จา นาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะชมชน (00240) งานบริ ารงาน
ทั่วไป กี่ยวกับ ค ะและชมชน (00241) [ นวยงานรับผิด
ชอบ:กองชาง] [ร ั บัญชี320300]

นา : 134/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

คาใชจายในการฝึกอบรมและ ัมมนา

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายในการพัฒนาบคลากร ปนคาใชจายใน
การลงทะ บียนฝึกอบรมของพนักงาน ทศบาลและพนักงาน
จาง ฯลฯ
ตามระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมขององค์การปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะชมชน (00240) งานบริ ารงาน
ทั่วไป กี่ยวกับ ค ะและชมชน (00241) [ นวยงานรับผิด
ชอบ:กองชาง] [ร ั บัญชี320300]
คาบํารงรักษาและซอมแซม
- พ่อจาย ปนคาบํารง รักษา ซอมแซมทรัพย์ ิน พ่อใ ามารถ
ใชงานไดตามปกติ กรณี ปนการจาง มาทั้ง ิ่งของและคาแรง
งาน
ตามพระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และ นัง อกระทรวงม าดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 ิง าคม 2556 ร่อง แนวทางปฏิบัติ
กี่ยวกับรปแบบและการจําแนกประ ภทรายรับ-รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะชมชน (00240) งานบริ ารงาน
ทั่วไป กี่ยวกับ ค ะและชมชน (00241) [ นวยงานรับผิด
ชอบ:กองชาง] [ร ั บัญชี320400]

นา : 135/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

ค่าวัสดุ
วั ด ํานักงาน

รวม

405,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด ํานักงาน ชน กระดาษถาย
อก าร ดิน อ ปากกา ไมบรรทัด ตรายาง กระดาน
ไวท์บอร์ด แฟม กาว คร่อง ย็บกระดาษ ลวด ย็บ
กระดาษ ทปติด ัน ทปใ คร่องคํานวณ ฯลฯ
ตาม นัง อ ั่งการกรม ง ริมการปกครอง วนทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
ร่อง การปรับปรง ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณองค์กรปกครอง วนทองถิ่น และ นัง อกรม ง ริมการ
ปกครอง วนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2558 ร่อง แนวทางการพิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ด
และครภัณฑ์ตาม ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะชมชน (00240) งานบริ ารงานทั่ว
ไป กี่ยวกับ ค ะและชมชน (00241) [ นวยงานรับผิดชอบ:กอง
ชาง] [ร ั บัญชี330100]
วั ดกอ ราง
- พ่อจาย ปนคาวั ดกอ รางและ คร่องมอชาง ชน น้ํามันทา
ไม ี แปรง อิฐ ิน ปน ทราย ยางมะตอย ํา ร็จรป ฯลฯ
ตาม นัง อ ั่งการกรม ง ริมการปกครอง วนทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
ร่อง การปรับปรง ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณองค์กรปกครอง วนทองถิ่น และ นัง อกรม ง ริมการ
ปกครอง วนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2558 ร่อง แนวทางการพิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ด
และครภัณฑ์ตาม ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะชมชน (00240) งานบริ ารงาน
ทั่วไป กี่ยวกับ ค ะและชมชน (00241) [ นวยงานรับผิด
ชอบ:กองชาง] [ร ั บัญชี 330600]

นา : 136/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

วั ดยานพา นะและขน ง

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

- พ่อจาย ปนคายานพา นะและขน ง ชน แบต ตอรี่ ยาง
นอก ยางใน พลา ตลับลกปน น้ํามันมัน บรก ัว ทียน ไข
ควง น็อต กร กระจกมองขางรถยนต์ มอน้ํารถยนต์ กันชนรถ
ยนต์ บาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแ ง ฯลฯ
ตาม นัง อ ั่งการกรม ง ริมการปกครอง วนทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
ร่อง การปรับปรง ลักการจําแนกประ ภทรายจาย
ตามงบประมาณองค์กรปกครอง วนทองถิ่น และ นัง อ
กรม ง ริมการปกครอง วนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถนายน 2558 ร่อง แนวทางการพิจารณา ิ่ง
ของที่จัด ปนวั ดและครภัณฑ์ตาม ลักการจําแนกประ ภทราย
จายตามงบประมาณ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะชมชน (00240) งานบริ ารงาน
ทั่วไป กี่ยวกับ ค ะและชมชน (00241) [ นวยงานรับผิด
ชอบ:กองชาง] [ร ั บัญชี 330700]
วั ด ช้อ พลิงและ ลอล่น
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อน้ํามันดี ซล,น้ํามันก๊าด,น้ํามัน บนซิน,ถาน
แก็ งตม,น้ํามันจารบี,น้ํามัน คร่อง ฯลฯ พ่อใชงาน รอกิจกรรม
ของ ทศบาล ชน รถกระ ชาไฟฟา รถกระบะตอน ดียว และรถ
จักรยานยนต์
ตาม นัง อ ั่งการกรม ง ริมการปกครอง วนทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
ร่อง การปรับปรง ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณองค์กรปกครอง วนทองถิ่น และ นัง อกรม ง ริมการ
ปกครอง วนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2558 ร่อง แนวทางการพิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ด
และครภัณฑ์ตาม ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะชมชน (00240) งานบริ ารงาน
ทั่วไป กี่ยวกับ ค ะและชมชน (00241) [ นวยงานรับผิด
ชอบ:กองชาง] [ร ั บัญชี 330800]

นา : 137/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

วั ดการ กษตร

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดการ กษตร ชน าร คมีปองกันและ
กําจัดศัตรพชและ ัตว์ อา าร ัตว์ พันธ์พช ป๋ย พันธ์ ัตว์ปีกและ
ัตว์น้ํา น้ํา ช้อพันธ์ ัตว์ วั ด พาะชํา อปกรณ์ในการขยายพันธ์
พช ญา ชอก ผาใบ ผาพลา ติก นากากปองกัน าร คมี ปริง
กอร์ ายยางฉีดน้ํา จอบ ียบ ฯลฯ
ตาม นัง อ ั่งการกรม ง ริมการปกครอง วนทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
ร่อง การปรับปรง ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณองค์กรปกครอง วนทองถิ่น และ นัง อกรม ง ริมการ
ปกครอง วนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2558 ร่อง แนวทางการพิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ด
และครภัณฑ์ตาม ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะชมชน (00240) งานบริ ารงาน
ทั่วไป กี่ยวกับ ค ะและชมชน (00241) [ นวยงานรับผิด
ชอบ:กองชาง] [ร ั บัญชี 331000]
วั ด คร่องแตงกาย
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ด คร่องแตงกายใ กับพนักงาน ก็บขยะ
มลฝอย ชน รอง ทาบ๊ท ถงมอผาปิดจมก ฯลฯ
ตาม นัง อ ั่งการกรม ง ริมการปกครอง วนทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
ร่อง การปรับปรง ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณองค์กรปกครอง วนทองถิ่น และ นัง อกรม ง ริมการ
ปกครอง วนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2558 ร่อง แนวทางการพิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ด
และครภัณฑ์ตาม ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะชมชน (00240) งานบริ ารงาน
ทั่วไป กี่ยวกับ ค ะและชมชน (00241) [ นวยงานรับผิด
ชอบ:กองชาง] [ร ั บัญชี 331200]

นา : 138/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

วั ดคอมพิว ตอร์
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดคอมพิว ตอร์ ชน มึก แผน รอจาน
บันทึก-ขอมล (
Diskette, Floppy Disk,Removable Disk ,Compact Disc,Digi
tal Video Disc) ทปบันทึก
ขอมล (
Reel Magnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) ัว
พิมพ์ รอแถบพิมพ์ ํา รับ คร่องพิมพ์คอมพิว ตอร์ ตลับผง มึก
ํา รับ คร่องพิมพ์แบบ ล ซอร์ แผนกรองแ ง กระดาษตอ
น่อง าย ค บิล แผงแปนอักขระ รอแปนพิมพ์ (KeyBoard) มน
บอร์ด (Main Board) มมโมรี่ชิป
(Memory Chip) คัตชีทฟีด ดอร์ ( Cut Sheet Feeder)
มา ์ (Mouse) พริน ตอร์ วิ
ตชิ่ง บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) คร่องกระจาย
ัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิ ล็กทรอนิก ์ (Card)
ชน Ethernet Card,Lan Cart,Anti virus Card,Sound CardX
ปนตน คร่องอานและบันทึกขอมลแบบตาง ๆ ชน แบบดิ
กตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิ ต ์ H( ard Disk) แบบซีดีรอม (CDROM) แบบออพดิคอล (Optical ) คร่องอานขอมลแบบซีดี
รอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิว ตอร์ รอซอฟต์แวร์ ฯลฯ
ตาม นัง อ ั่งการกรม ง ริมการปกครอง วนทอง
ถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 ร่อง การปรับ
ปรง ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบประมาณองค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น และ นัง อกรม ง ริมการปกครอง วน
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2558 ร่อง แนวทางการพิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ด
และครภัณฑ์ตาม ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะชมชน (00240) งานบริ ารงานทั่ว
ไป กี่ยวกับ ค ะและชมชน (00241) [ นวยงานรับผิดชอบ:กอง
ชาง] [ร ั บัญชี331400]

จํานวน

10,000 บาท

นา : 139/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

งบลงทุน

รวม

100,000 บาท

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม

1,142,703 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าวัสดุ

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
คาบํารงรักษาและปรับปรงครภัณฑ์
คาบํารงรักษาและปรับปรงครภัณฑ์
- พ่อจาย ปนคาบํารง รักษา ซอมแซม ประกอบขึ้นใ ม ดัด
แปลง ตอ ติม รอปรับปรงครภัณฑ์ ฯลฯ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะชมชน (00240) งานบริ ารงาน
ทั่วไป กี่ยวกับ ค ะและชมชน (00241) [ นวยงานรับผิด
ชอบ:กองชาง] [ร ั บัญชี 411800]
งานไฟฟ้าถนน

วั ดไฟฟาและวิทย
- พ่อจาย ปนคาอปกรณ์ไฟฟาในงานไฟฟา าธารณะ งานไฟฟา
ประปา ชน ฟิว ์ ายไฟฟา ปลั๊ก วิทซ์ คัต อาท์ ลอด
ไฟฟา บัลลา ต์ บรก กอร์ แมก นติค โอ วอร์
โ ลด โฟโต วิทช์อัตโนมัติ แบ็ต ตอรี่ ทปพัน ายไฟฟา ระบบต
ควบคม ฯลฯ
ตาม นัง อ ั่งการกรม ง ริมการปกครอง วนทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558
ร่อง การปรับปรง ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบ
ประมาณองค์กรปกครอง วนทองถิ่น และ นัง อกรม ง ริมการ
ปกครอง วนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถนายน 2558 ร่อง แนวทางการพิจารณา ิ่งของที่จัด ปนวั ด
และครภัณฑ์ตาม ลักการจําแนกประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะชมชน (00240) งานไฟฟา
ถนน (00242) [ นวยงานรับผิดชอบ:กองชาง] [ร ั
บัญชี 330200 ]

นา : 140/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

งบลงทุน

รวม

889,000 บาท

รวม

889,000 บาท

โครงการกอ รางปรับปรง ซอมแซมระบบประปา มบาน บานอินทร์ จํานวน
แปลง มที่ 8

256,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ราง ิ่ง าธารณปโภค

- พ่อจาย ปนคากอ รางถัง ก็บน้ํา ขนาด 20 ลบ.ม. พรอม
ปรับปรงซอมแซมถัง ก็บน้ําใ ดิม ระบบกรองน้ํา ระบบทอ
น้ํา ระบบไฟฟาและอ่นๆ พรอมปายประชา ัมพันธ์โครงการ ตาม
แบบแปลนที่ ทศบาลตําบลบานตาดกํา นด พิกัดดํา นิน
โครงการ (E102.743328 N 17.263431)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 นา 6 ขอ 18
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะและชมชน (00240) งานไฟฟา
ถนน (00242) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง] [ร ั
บัญชี 420900]
โครงการวางทอประปา มบาน บานปาขาม มที่ 7
-

พ่อจาย ปนคาวางทอประปา มบาน บานปาขาม มที่ 7
วางทอ PVC. ระยะทางรวมไมนอยกวา 4,710 มตร พรอมประต
น้ํา ปิด – ปิด และอปกรณ์ขอตออ่นๆ พรอมปายประชา ัมพันธ์
โครงการ ตามแบบแปลนที่ ทศบาลตําบลบานตาดกํา นด พิกัด
จด ริ่มตนโครงการ (E 102.738233 N 17.226436) จด ิ้น ด
โครงการ (E 102.725431 N 17.230097)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 นา 4 ขอ 7
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะและชมชน (00240) งานไฟฟา
ถนน (00242) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง] [ร ั
บัญชี 420900]

จํานวน

383,000 บาท

นา : 141/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

คาบํารงรักษาและปรับปรงที่ดินและ ิ่งกอ ราง
โครงการปรับปรง ซอมแซมระบบประปา มบาน บาน ลบ วาย ม จํานวน
ที่ 2

250,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาปรับปรงระบบกรองน้ํา ระบบทอ งน้ํา ระบบ
ไฟฟา และอ่นๆ พรอมปายประชา ัมพันธ์โครงการ ตามแบบ
แปลนที่ ทศบาลตําบลบานตาดกํา นด พิกัดดํา นิน
โครงการ (E102.755347 N 17.234025)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม
ติม ฉบับที่ 1 นา 13 ขอ 3
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะและชมชน (00240) งานไฟฟา
ถนน (00242) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง] [ร ั
บัญชี 420900]
งบเงินอุดหนุน

รวม

153,703 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

153,703 บาท

จํานวน

153,703 บาท

งินอด นน วนราชการ
อด นนการไฟฟา วนภมิภาคจัง วัดอดรธานี
- พ่ออด นนการไฟฟา วนภมิภาคจัง วัดอดรธานี ปนคาใชจาย
ในการขยาย ขตไฟฟา พ่อที่อยอาศัยและขยาย ขตไฟฟา พ่อการ
กษตร ฯลฯ ภายใน ขต ทศบาลตําบลบานตาด (รายละ อียดตาม
แบบรปและรายการประมาณราคาของการไฟฟา วนภมิภาค
จัง วัดอดรธานี)
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 197
ขอ 4
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะชมชน (00240) งานไฟฟา
ถนน (00242) [ นวยงานรับผิดชอบ:กองชาง] [ร ั
บัญชี 610200]

นา : 142/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

730,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

730,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

730,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

จํานวน

530,000 บาท

รายจาย พ่อใ ไดมาซึ่งบริการ
คากําจัดขยะมลฝอย
- พ่อจาย ปนคาธรรม นียมใ กับ ทศบาลนครอดรธานีในการ
ทิ้งขยะมลฝอย ฯลฯ จํานวน 12 ดอน
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะชมชน (00240) งานกําจัดขยะมล
ฝอยและ ิ่งปฏิกล (00244) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม] [ร ั บัญชี 320100]
คาจาง มาบริการ
- พ่อจาย ปนคาจาง มาบริการตางๆ ใ กับผรับจางทําการ
อยางใดอยาง นึ่ง รอจาง มาบคคลภายนอกใ ดํา นินการ
อยางใดอยาง นึ่ง ชน งาน ก็บขนขยะมลฝอย งานกวาดถนน
องขางทาง ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบดังนี้
1.พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ.2496 และแกไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
2.พระราชบัญญัติกํา นดแผนและขั้นตอนกระจาย
อํานาจใ แกองค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2542
3. นัง อกรม ง ริมการปกครอง วนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
ร่อง รปแบบและการจําแนกประ ภทรายรับ-รายจายประจําปี
ขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น
4. นัง อกระทรวงม าดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 17120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ร่อง ลัก กณฑ์การ บิก
จาย งินคาจาง มาบริการขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน ค ะชมชน (00240) งานกําจัดขยะมล
ฝอยและ ิ่งปฏิกล (00244) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
าธารณ ขและ ิ่งแวดลอม] [ร ั บัญชี 320100]

นา : 143/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

135,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

35,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

35,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
โครงการคาย ยาวชนแกไขปัญ ายา พติด
- พ่อจาย ปนคาใชจายในการดํา นินการตามโครงการ ยาวชน
แกไขปัญ ายา พติด ชน คาวั ด อปกรณ์ คาจาง มา
พา นะ คาวิทยากร คาอา ารและ คร่องด่มและคาใชจาย
อ่นๆ ที่ กี่ยวของ ฯลฯ (รายละ อียดโครงการตาม ทศบาล
ตําบลบานตาดกํา นด)
ปนไปตาม นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560)
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 พิ่ม
ติม ฉบับที่ 1
นา 209 ขอ 1
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน รางความ ขมแข็งของชมชน (00250
) งาน ง ริมและ นับ นนความ ขมแข็งของชมชน (00252
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 320300]

นา : 144/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

โครงการ ง ริมประ ิทธิภาพกลมอาชีพทําขนมไทยตําบลบานตาด จํานวน

10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายโครงการ ง ริมประ ิทธิภาพกลมอาชีพ
ทําขนมไทยตําบลบานตาด ชน คาวิทยากร คาปายโครงการ คา
พา นะ ดินทางของผ ขาฝึกอบรม คาอา ารและ คร่องด่ม คาวั ด
อปกรณ์ในการฝึกอบรม ฯลฯ (รายละ อียดโครงการตาม ทศบาล
ตําบลบานตาดกํา นด)
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
นา 161 ขอ 11
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน รางความ ขมแข็งของชมชน (00250
) งาน ง ริมและ นับ นนความ ขมแข็งชมชน (00252) [ นวย
งานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 320300]
โครงการออกตรวจติดตามประ มินกลมอาชีพ
- พ่อ ปนคาใชจายโครงการออกตรวจติดตามประ มินกลม
อาชีพ ชน คาอา ารและ คร่องด่มของคณะกรรมการออกตรวจ
ติดตามประ มินกลมอาชีพ ฯลฯ
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม
ติม ฉบับที่ 1 นา 14 ขอ2
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชน
และ ังคม (00200) แผนงาน รางความ ขมแข็งของ
ชมชน (00250) งาน ง ริมและ นับ นนความ ขมแข็ง
ชมชน (00252) ( นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด) [ร ั
บัญชี 320300]

จํานวน

5,000 บาท

นา : 145/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

งบเงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

งินอด นน วนราชการ
อด นนที่ทําการปกครองอํา ภอ มองอดรธานี (ยา พติด)
- พ่อจาย ปน งินอด นนที่ทําการปกครองอํา ภอ มอง
อดรธานีตามโครงการปองกันและแกไขปัญ ายา พติด (ราย
ละ อียดตามโครงการอํา ภอ มองอดรธานี)
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย งินอด นนของ
องค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นปี 2563-2565 นา 212 ขอ 4
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงาน รางความ ขมแข็งของชมชน (00250
) งาน ง ริมและ นับ นนความ ขมแข็งของชมชน (00252
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ :
ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 610200]

นา : 146/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

210,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
โครงการแขงขันกีฬาตานภัยยา พติด
- พ่อ ปนคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาตานภัยยา พ
ติด ชน คาอา ารและ คร่องด่ม คา งินรางวัล คาถวยรางวัล คา
รียญรางวัล คา ถานที่ คาจัดทําปายโครงการ คาวั ดอปกรณ์
ในการจัดงาน คาวั ดอปกรณ์กีฬา คาใชจายอ่นๆที่ กี่ยวของกับ
โครงการ ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกคาใชจายในการ
จัดงาน และการจัดการแขงขันกีฬาและการ งนักกีฬา ขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
แกไข (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562 นา 1 ขอ 1
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)[ นวย
งานที่รับผิดชอบ :กองการศึกษา] [ร ั บัญชี 320300]

นา : 147/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

ค่าวัสดุ
วั ดกีฬา

รวม

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม

170,000 บาท

รวม

170,000 บาท

จํานวน

170,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดและอปกรณ์กีฬาใ กับ ม
บาน จํานวน 16 มบาน,โรง รียนและ นวยงานอ่นๆ ใน ขต
ทศบาลตําบลบานตาด ที่ขอ (ยม) และขอรับการ นับ นนวั ด
และอปกรณ์ทางการกีฬา ฯลฯ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) [ นวย
งานที่รับผิดชอบ :กองการศึกษา] [ร ั บัญชี 331300]
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครภัณฑ์กีฬา
คร่องออกกําลังกายกลางแจง
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อ คร่องออกกําลังกายกลางแจง พรอมติด
ตั้ง ํา รับติดตั้งไวในบริ วณชมชน จํานวน 14 รายการ จํานวน
งิน 170,000 บาท ชน คร่องโยกบิด อว – ะโพก คร่อง
มน ัวไ ล จักรยานนั่ง
คร่องยกน้ํา นักแบบนอน คร่องโยก ดิน ลับค แตนยกตัวแบบ
มี ปริง คร่องชิทอัพ ปริง คร่องโยกตัวแบบนั่ง ฯลฯ ปน
ตน ครภัณฑ์ดังกลาว ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครภัณฑ์ ตั้งตามราคาที่ ามารถจัดซ้อตามราคาทองตลาด และจํา
ดํา นินการดวยความประ ยัด
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม
ติม ฉบับที่ 1 นา 19 ขอ 1
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) [ นวย
งานที่รับผิดชอบ :กองการศึกษา] [ร ั บัญชี 331300]

นา : 148/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
โครงการจัดงานรัฐพิธี
- พ่อจาย ปนคาใชจายในโครงการจัดงานวันรัฐพิธี รอคาใช
จายอ่นๆ ที่ กี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ
ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกคาใชจายในการ
จัดงาน และการจัดการแขงขันกีฬาและการ งนักกีฬา ขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศา นาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ :กองการศึกษา] [ร ั บัญชี 320300]

นา : 149/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

โครงการจัดงาน บ านประ พณีลอยกระทง
- พ่อจาย ปนคาใชจายในโครงการจัดงาน บ านประ พณีลอย
กระทง ชน คาปายโครงการ คาวั ด คาอปกรณ์ คาวิทยากร คา
ถานที่ คาอา ารวางและ คร่องด่ม คา งินรางวัล คาถวย
รางวัล คาใชจายในการ ปิด-ปิดโครงการ และคาใชจายอ่นๆ ที่
จํา ปนของโครงการ ฯลฯ (รายละ อียดโครงการตาม ทต.บาน
ตาด กํา นด)
ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกคาใชจายในการ
จัดงาน และการจัดการแขงขันกีฬาและการ งนักกีฬา ขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
นา 100 ขอ 6
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศา นาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263
)[ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา] [ร ั บัญชี 320300]

จํานวน

10,000 บาท

นา : 150/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

โครงการฝึกอบรมดานคณธรรมและจริยธรรมแกบคลากร
- พ่อจาย ปนคาใชจายในการจัดโครงการฝึกอบรมดาน
คณธรรมและจริยธรรมแกบคลากร ชน คาปายโครงการ คา
กระ ป๋า อก าร คาวั ด คาวิทยากร คาจาง มาอาคาร คาอา าร
วางและ คร่องด่ม คาใชจายในการ ปิด-ปิดโครงการ และคาใช
จายอ่นๆที่จํา ปนของโครงการ ฯลฯ (รายละ อียดโครงการ
ตาม ทต.บานตาด กํา นด)
ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกคาใชจายในการ
จัดงาน และการจัดการแขงขันกีฬาและการ งนักกีฬา ขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศา นาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ :กองการศึกษา] [ร ั
บัญชี 320300]

จํานวน

10,000 บาท

นา : 151/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

โครงการวัน งกรานต์
- พ่อจาย ปนคาใชจายในการจัดงานโครงการวัน
งกรานต์ ชน คาปายโครงการ คาวั ดอปกรณ์ คาวิทยากร คา
ถานที่ คาอา ารวางและ คร่องด่ม คาใชจายในการ ปิด-ปิด
โครงการ และคาใชจายอ่นๆ ที่จํา ปนของโครงการฯลฯ
ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกคาใชจายในการ
จัดงาน และการจัดการแขงขันกีฬาและการ งนักกีฬา ขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 พิ่ม
ติม ฉบับที่ 1 นา 15 ขอ 1
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศา นาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263
)[ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา] [ร ั บัญชี 320300]

จํานวน

10,000 บาท

นา : 152/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

โครงการ บ านงานประ พณีวัน ขาพรรษา
- พ่อจาย ปนคาใชจายในการจัดงานโครงการ บ านงาน
ประ พณีวัน ขาพรรษา ชน คาปายโครงการ คาวั ดอปกรณ์ คา
อา ารวางและ คร่องด่ม คาใชจายในการ ปิด-ปิดโครงการ และ
คาใชจายอ่นๆ ที่จํา ปนของโครงการฯลฯ
ปนไปตามระ บียบและ นัง อ ั่งการ ดังนี้
1) ระ บียบกระทรวงม าดไทย วาดวยการ บิกคาใชจายในการ
จัดงาน และการจัดการแขงขันกีฬาและการ งนักกีฬา ขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) พระราชบัญญัติ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข พิ่ม ติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
นา 100 ขอ 7
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานบริการชมชนและ
ังคม (00200) แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศา นาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263
)[ นวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา] [ร ั
บัญชี 320300]

จํานวน

10,000 บาท

นา : 153/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

5,411,000 บาท

รวม

5,411,000 บาท

รวม

50,000 บาท

โครงการปรับปรง ียงตาม ายภายใน มบาน บาน ข มบรณ์ มที่ จํานวน
10

50,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
คาบํารงรักษาและปรับปรงครภัณฑ์

- พ่อจาย ปนคาปรับปรงระบบ ียงตาม าย อกระจายขาวของ
มบาน บาน ข มบรณ์ มที่ 10 พิกัดจดดํา นิน
โครงการ ( E 262784 N 1909897 ตามแบบแปลน ลขที่ บต
. 025/2562
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 นา 2 ขอ 20
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏใน
ดาน ศรษฐกิจ (00300) แผนงานอต า กรรมและการ
โยธา (00310) งานกอ รางโครง รางพ้นฐาน (00312) [ นวย
งานที่รับผิดชอบ : กองชาง] [ร ั บัญชี 411800]

นา : 154/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

5,361,000 บาท

โครงการกอ ราง ปรับปรง ซอมแซมตอ ติมศาลาประชาคม บานปา จํานวน
ขาม มที่ 7

152,000 บาท

คากอ ราง ิ่ง าธารณปโภค

- พ่อจาย ปนคาปรับปรง ซอมแซม ตอ ติม ผนัง ลังคา ท
คอนกรีตพ้น และอ่นๆ พรอมปายประชา ัมพันธ์โครงการ ตาม
แบบแปลนที่ ทศบาลตําบลบานตาดกํา นด พิกัดดํา นิน
โครงการ (E102.733558 N 17.228864)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 นา 32 ขอ 153
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏใน
ดาน ศรษฐกิจ (00300) แผนงานอต า กรรมและการ
โยธา (00310) งานกอ รางโครง รางพ้นฐาน (00312) [ นวย
งานที่รับผิดชอบ : กองชาง] [ร ั บัญชี 420900]
โครงการกอ ราง ปรับปรงถนน ดิมโดย ริมผิวแอ ฟัลท์ติกคอนกรีต จํานวน
บานนิคมผานศึก 3 มที่ 6
- พ่อจาย ปนคากอ รางปรับปรงถนน ดิมโดย ริมผิวแอ ฟัลท์
ติกคอนกรีต คมยี่ ิบ บานนิคมผานศึก3 มที่ 6 ผิวจราจรแอ
ฟัลท์ติกคอนกรีตกวาง 6.00 มตร นา 0.05 มตร ยาว 200.00
มตร รอมีพ้นที่ปแอ ฟัลท์ติกคอนกรีตไมนอยกวา 1,200.00
ตาราง มตร พรอมปายประชา ัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่
ทศบาลตําบลบานตาดกํา นด พิกัดจด ริ่มตน
โครงการ (E 102.738233 N 17.283808) จด ิ้น ด
โครงการ (E 102.732644 N 17.285706)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 นา 30 ขอ 158
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏใน
ดาน ศรษฐกิจ (00300) แผนงานอต า กรรมและการ
โยธา (00310) งานกอ รางโครง รางพ้นฐาน (00312) [ นวย
งานที่รับผิดชอบ : กองชาง] [ร ั บัญชี 420900]

410,000 บาท

นา : 155/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

โครงการกอ รางซอมแซม ถนนคอนกรีต ริม ล็ก บานนิคมผาน
ศึก2 มที่ 4

จํานวน

94,000 บาท

จํานวน

430,000 บาท

-

พ่อจาย ปนคากอ รางซอมแซม ถนนคอนกรีต ริม
ล็ก ายทาง ขางวัดปา มาราม บานนิคมผานศึก2 มที่ 4 ผิว
จราจร ค ล. กวาง 5.00 มตร นา 0.15 มตร ระยะทาง 26.00
มตร พรอมรัศมีวง ลี้ยว 15.00 ตาราง มตร รอมีพ้นที่ ท
คอนกรีตไมนอยกวา 145.00 ตาราง มตร ตามแบบแปลนที่
ทศบาลตําบลบานตาดกํา นด พิกัดจด ริ่มตนโครงการ
(E 102.749533 N 17.289172) จด ิ้น ด
โครงการ (E 102.749364 N 17.289108)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 นา 24 ขอ 97
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏใน
ดาน ศรษฐกิจ (00300) แผนงานอต า กรรมและการ
โยธา (00310) งานกอ รางโครง รางพ้นฐาน (00312) [ นวย
งานที่รับผิดชอบ : กองชาง] [ร ั บัญชี 420900]
โครงการกอ รางถนนคอนกรีต ริม ล็ก บานตาด มที่ 1
-

พ่อจาย ปนคากอ รางถนนคอนกรีต ริม ล็ก ายทาง รอบ
นอง า บานตาด มที่ 1 ผิวจราจร ค ล. กวาง 3.00
มตร นา 0.15 มตร ระยะทาง 275.00 มตร รอมีพ้นที่ ท
คอนกรีตไมนอยกวา 825.00 ตาราง มตร พรอมไ ลทาง พรอม
ปายประชา ัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ ทศบาลตําบลบาน
ตาดกํา นด พิกัดจด ริ่มตน
โครงการ (E 102.786497 N 17.311861) จด ิ้น ด
โครงการ (E 102.786122 N 17.31115)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม
ติม ฉบับที่ 1 นา 16 ขอ 1
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏใน
ดาน ศรษฐกิจ (00300) แผนงานอต า กรรมและการ
โยธา (00310) งานกอ รางโครง รางพ้นฐาน (00312) [ นวย
งานที่รับผิดชอบ : กองชาง] [ร ั บัญชี 420900]

นา : 156/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

โครงการกอ รางถนนคอนกรีต ริม ล็ก บานอินทร์แปลง มที่ 8 จํานวน

183,000 บาท

- พ่อจาย ปนคากอ รางถนนคอนกรีต ริม ล็ก ายทาง ขาง
วัดใ มชัยมงคล บานอินทร์แปลง มที่ 8 ผิวจราจรคอนกรีต
ริม ล็ก กวาง 4.00 มตร นา 0.15 มตร ระยะทาง 90.00
มตร รอมีพ้นที่ ทคอนกรีตไมนอยกวา 360.00 ตาราง
มตร พรอมไ ลทาง พรอมปายประชา ัมพันธ์โครงการ ตามแบบ
แปลนที่ ทศบาลตําบลบานตาดกํา นด พิกัดจด ริ่มตน
โครงการ (E 102.742136 N 17.265142) จด ิ้น ด
โครงการ
(E 102.742836 N 17.264976)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 นา 34 ขอ 140
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏใน
ดาน ศรษฐกิจ (00300) แผนงานอต า กรรมและการ
โยธา (00310) งานกอ รางโครง รางพ้นฐาน (00312) [ นวย
งานที่รับผิดชอบ : กองชาง] [ร ั บัญชี 420900]
โครงการกอ รางถนน ินคลก บานนิคมผานศึก2 มที่ 4
- พ่อจาย ปนคา พ่อจาย ปนคากอ รางถนน ินคลก าย
ทาง บานนิคมผานศึก 2 ไป บานนิคมผานศึก 3 ผิวจราจร
กวาง 4.00 มตร นา 0.20 มตร ยาว 350.00 มตร รอมีพ้นที่
ลง ินคลกบดอัดแนนไมนอยกวา 1,400.00 ตาราง มตร พรอม
ปายประชา ัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่ ทศบาลตําบลบาน
ตาดกํา นด พิกัดจด ริ่มตน
โครงการ (E 102.744575 N 17.293242) จด ิ้น ด
โครงการ (E 102.747475 N 17.2294678)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 นา 26 ขอ 99
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏใน
ดาน ศรษฐกิจ (00300) แผนงานอต า กรรมและการ
โยธา (00310) งานกอ รางโครง รางพ้นฐาน (00312) [ นวย
งานที่รับผิดชอบ : กองชาง] [ร ั บัญชี 420900]

จํานวน

301,000 บาท

นา : 157/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

โครงการกอ รางปรับปรงถนน ดิมโดย ริมผิวคอนกรีต ริม ล็ก
บานกก ะทอน มที่ 5

จํานวน

578,000 บาท

โครงการกอ รางรางระบายน้ํา ํา ร็จรปคอนกรีตอัดแรงพรอมฝาราง จํานวน
ระบายน้ํา ค ล.
บานโนน ด่อ มที่ 9

400,000 บาท

- พ่อจาย ปนคากอ รางปรับปรงถนน ดิมโดย ริมผิวคอนกรีต
ริม ล็ก ายทาง ามแยกถนนใ ญบานกก ะทอน มที่ 5 ผิว
จราจร ค ล. กวาง 7.00 มตร นา 0.15 มตร ระยะ
ทาง 168.00 มตร รอมีพ้นที่ ทคอนกรีตไมนอยกวา 1,176.00
ตาราง มตร พรอมปายประชา ัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่
ทศบาลตําบลบานตาดกํา นด พิกัดจด ริ่มตน
โครงการ (E 102.802656 N 17.286131) จด ิ้น ด
โครงการ (E 102.804117 N 17.285428)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 นา 28 ขอ 134
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏใน
ดาน ศรษฐกิจ (00300) แผนงานอต า กรรมและการ
โยธา (00310) งานกอ รางโครง รางพ้นฐาน (00312) [ นวย
งานที่รับผิดชอบ : กองชาง] [ร ั บัญชี 420900]

- พ่อจาย ปนคากอ รางรางระบายน้ํา ํา ร็จรปคอนกรีตอัดแรง
พรอมฝารางระบายน้ํา ค ล. บานโนน ด่อ มที่ 9 ายทางซอย
กํานัน กาถึงปาย มบาน รางระบายน้ํา ํา ร็จรปคอนกรีตอัด
แรง ขนาด 0.58x0.60 มตร พรอมฝารางระบายน้ําคอนกรีต ริม
ล็ก ระยะทางรวม 190.00 มตร พิกัดจด ริ่มตน
โครงการ ( E 266470 N 1910932 ) จด ิ้น ด
โครงการ ( E 266469 N 1911124 ) ตามแบบแปลน ลขที่ บต
. 020/2562
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 นา 10 ขอ 121
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏใน
ดาน ศรษฐกิจ (00300) แผนงานอต า กรรมและการ
โยธา (00310) งานกอ รางโครง รางพ้นฐาน (00312) [ นวย
งานที่รับผิดชอบ : กองชาง] [ร ั บัญชี 420900]

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

โครงการกอ รางรางระบายน้ํา ํา ร็จรปคอนกรีตอัดแรงพรอมฝาราง จํานวน
ระบายน้ํา ค ล.
บาน ครอ วายดิน มที่ 13

นา : 158/170

400,000 บาท

- พ่อจาย ปนคากอ รางรางระบายน้ํา ํา ร็จรปคอนกรีตอัดแรง
พรอมฝารางระบายน้ํา ค ล. บาน ครอ วายดิน มที่ 13 าย
ทางซอยบานผใ ญบานถึงทาย มบาน รางระบายน้ํา ํา ร็จรป
คอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.58x0.60 มตร พรอมฝารางระบายน้ํา
คอนกรีต ริม ล็ก ระยะทางรวม 193.00 มตร พิกัดจด ริ่มตน
โครงการ ( E 268788 N 1910605 ) จด ิ้น ด
โครงการ ( E 268708 N 1910513 ) ตามแบบแปลน ลข
ที่ บต. 021/2562
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
ปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 นา 12 ขอ 124
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏใน
ดาน ศรษฐกิจ (00300) แผนงานอต า กรรมและการ
โยธา (00310) งานกอ รางโครง รางพ้นฐาน (00312) [ นวย
งานที่รับผิดชอบ : กองชาง] [ร ั บัญชี 420900]
โครงการกอ รางรางระบายน้ํา ํา ร็จรปคอนกรีตอัดแรงพรอมฝาราง จํานวน
ระบายน้ํา ค ล.
บานนิคมผานศึก 4 มที่ 12
- พ่อจาย ปนคากอ รางรางระบายน้ํา ํา ร็จรปคอนกรีตอัดแรง
พรอมฝารางระบายน้ํา ค ล. บานนิคมผานศึก 4 มที่ 12 าย
ทางซอยบานนางทอง พันโภคา รางระบายน้ํา ํา ร็จรปคอนกรีต
อัดแรง ขนาด 0.58x0.60 มตร พรอมฝารางระบายน้ําคอนกรีต
ริม ล็ก ระยะทางรวม 200.00 มตร พิกัดจด ริ่มตน
โครงการ ( E 258154 N 1914154 ) จด ิ้น ด
โครงการ ( E 258355 N 1914163 ) ตามแบบแปลน ลขที่ บต
. 022/2562
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 นา 14 ขอ 114
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏใน
ดาน ศรษฐกิจ (00300) แผนงานอต า กรรมและการ
โยธา (00310) งานกอ รางโครง รางพ้นฐาน (00312) [ นวย
งานที่รับผิดชอบ : กองชาง] [ร ั บัญชี 420900]

438,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

โครงการกอ รางรางระบายน้ํา ํา ร็จรปคอนกรีตอัดแรงพรอมฝาราง จํานวน
ระบายน้ํา ค ล.
บานโนน ด่อพัฒนา มที่ 16

นา : 159/170

438,000 บาท

- พ่อจาย ปนคากอ รางรางระบายน้ํา ํา ร็จรปคอนกรีตอัดแรง
พรอมฝารางระบายน้ํา ค ล. บานโนน ด่อพัฒนา มที่ 16 าย
ทางซอยที่นายอาคมถึงบานนาย พจน์ รางระบายน้ํา ํา ร็จรป
คอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.58x0.60 มตร พรอมฝารางระบายน้ํา
คอนกรีต ริม ล็ก ระยะทางรวม 200.00 มตร พิกัดจด ริ่มตน
โครงการ ( E 266452 N 1911090 ) จด ิ้น ด
โครงการ ( E 266343 N 1910956 ) ตามแบบแปลน ลข
ที่ บต. 023/2562
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 นา 16 ขอ 96
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏใน
ดาน ศรษฐกิจ (00300) แผนงานอต า กรรมและการ
โยธา (00310) งานกอ รางโครง รางพ้นฐาน (00312) [ นวย
งานที่รับผิดชอบ : กองชาง] [ร ั บัญชี 420900]
โครงการกอ รางวางรางระบายน้ํา ํา ร็จรปคอนกรีตอัดแรงพรอมฝา จํานวน
รางระบายน้ํา ค ล. บานนิคมผานศึก1 มที่ 3
- พ่อจาย ปนคาวางรางระบายน้ํา ํา ร็จรปคอนกรีตอัด
แรง ขนาด 0.58?0.60 มตร พรอมฝารางระบายน้ํา ค ล. ระยะ
ทางรวม 181.00 มตร พรอมปายประชา ัมพันธ์โครงการ ตาม
แบบแปลนที่ ทศบาลตําบลบานตาดกํา นด พิกัดจด ริ่มตน
โครงการ (E 102.745203 N 17.302444) จด ิ้น ด
โครงการ (E 102.744286 N 17.301919)
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 นา 22 ขอ 117
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏใน
ดาน ศรษฐกิจ (00300) แผนงานอต า กรรมและการ
โยธา (00310) งานกอ รางโครง รางพ้นฐาน (00312) [ นวย
งานที่รับผิดชอบ : กองชาง] [ร ั บัญชี 420900]

381,000 บาท

นา : 160/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

โครงการปรับปรงตอ ติมศาลาประชาคม มบาน บาน ข มบรณ์ ม จํานวน
ที่ 10

350,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาปรับปรงตอ ติมอาคารและพ้นที่ศาลา
ประชาคม มบาน บาน ข มบรณ์ มที่ 10 พิกัดจดดํา นิน
โครงการ ( E 262788 N 1909904 ) ตามแบบแปลน ลขที่ บต
. 024/2562
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 นา 18 ขอ 155
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏใน
ดาน ศรษฐกิจ (00300) แผนงานอต า กรรมและการ
โยธา (00310) งานกอ รางโครง รางพ้นฐาน (00312) [ นวย
งานที่รับผิดชอบ : กองชาง] [ร ั บัญชี 420900]
โครงการปรับปรงถนน ค ล. ดิมโดย ริมผิวแอ ฟัลท์ติกคอนกรีต
บานศรีบญ รอง มที่ 11
- พ่อจาย ปนคาปรับปรงผิวจราจร ดิม โดย ริมผิวแอ ฟัลท์
ติกคอนกรีต บานศรีบญ รอง มที่ 11 ายทาง ลักถึงอาง ก็บน้ํา
กดลิงงอ กวาง 6.00 มตร ยาว 200.00 มตร รอมีพ้นที่ผิว
จราจรแอ ฟัลท์ติกคอน กรีตไมนอยกวา 1,200.00 ตาราง
มตร พิกัดจด ริ่มตนโครงการ ( E 259679 N 1916020 ) จด
ิ้น ดโครงการ ( E 259570 N 1916187 ) ตามแบบแปลน ลข
ที่ บต. 026/2562
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 1 นา 20 ขอ 147
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏใน
ดาน ศรษฐกิจ (00300) แผนงานอต า กรรมและการ
โยธา (00310) งานกอ รางโครง รางพ้นฐาน (00312) [ นวย
งานที่รับผิดชอบ : กองชาง] [ร ั บัญชี 420900]

จํานวน

406,000 บาท

นา : 161/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

โครงการปรับปรงถนน ดิน ดิมโดย ริม ินคลก บานตาดใต มที่
14
- พ่อจาย ปนคาปรับปรงผิวจราจร ดิม โดย ริม ินคลกบดอัด
แนน บานตาดใต มที่ 14 ายทางซอยทาง ขา นองขี้อน ถึงคัน
ค นองขี้อน ผิวจราจร ินคลกบดอัดแนน กวาง 5.00
มตร ยาว 584.00 มตร รอมีพ้นที่ผิวจราจร ินคลกบดอัด
แนนไมนอยกวา 2,920.00 ตาราง มตร พิกัดจด ริ่มตน
โครงการ ( E 266145 N 1916019 ) จด ิ้น ด
โครงการ ( E 266164 N 1915822 ) ตามแบบแปลน ลขที่ บต
. 028/2562
ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม
ติม ฉบับที่ 1 นา 17 ขอ 2
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏใน
ดาน ศรษฐกิจ (00300) แผนงานอต า กรรมและการ
โยธา (00310) งานกอ รางโครง รางพ้นฐาน (00312) [ นวย
งานที่รับผิดชอบ : กองชาง] [ร ั บัญชี 420900]

จํานวน

400,000 บาท

นา : 162/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

70,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

70,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รายจาย กี่ยว น่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม ขาลักษณะรายจาย มวด
อ่นๆ
โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้นที่ ี ขียว
- พ่อจาย ปนคา ง ริม นับ นนโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์
พ้นที่ ี ขียวโดยการปลกตนไม ปรับปรง วน าธารณะ พ่อแกไข
ปัญ าภาวะโลกรอน
ปนไปตาม นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่นดวน
ที่ ดที่มท 0891.4/306 ลงวันที่ 3 กมภาพันธ์ 2555 และ นัง อ
กรม ง ริมการปกครองทองถิ่นดวนที่ ด ที่ มท 0891.4/682
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555 ฯลฯ (รายละ อียดโครงการตาม
ทศบาลตําบลบานตาดกํา นด)
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 พิ่ม
ติม
ฉบับที่ 1 นา 18 ขอ 2
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานการ
ศรษฐกิจ (00300) แผนงานการ กษตร (00320) งาน ง ริมการ
กษตร (00321 [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 320300]

นา : 163/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

โครงการพชผักปลอดภัย

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายโครงการพชผักปลอดภัย ชน คาวั ด
อปกรณ์ คาวิทยากร คาอา ารและ คร่องด่มและคาใชจาย
อ่นๆ ที่ กี่ยวของ (รายละ อียดโครงการตาม ทศบาลตําบลบาน
ตาดกํา นด)
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
นา 79 ขอ 2
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานการ
ศรษฐกิจ (00300) แผนงานการ กษตร (00320) งาน ง ริมการ
กษตร (00321 [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 320300]
โครงการรวมใจภักดิ์ ปลกม
ม

ักข์- ัก ยามมินทร์

พ่อจาย ปนคาใชจายโครงการรวมใจภักดิ์ ปลก
ักข์ - ัก ยามมินทร์ ถวายพระบาท ม ด็จพระ จาอย
ัว (รัชกาลที่ 9) (รายละ อียดโครงการตาม ทศบาลตําบลบาน
ตาดกํา นด)
ปนไปตาม นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26มกราคม 2558
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 1
นา 18 ขอ 1
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานการ
ศรษฐกิจ (00300) แผนงานการ กษตร (00320) งาน ง ริมการ
กษตร (00321) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 320300]

นา : 164/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

โครงการอนรักษ์พันธกรรมพชใน ขต ทศบาล

จํานวน

10,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาใชจายโครงการอนรักษ์พันธกรรมพชใน ขต
ทศบาลอัน น่องมาจากพระราชดําริ ม ด็จพระ ทพรัตนราช
ดาฯ ยามบรมราชกมารี (อพ. ธ.) ชน คาวั ดอปกรณ์ คา
พา นะ ฯลฯ และคาใชจายอ่นๆ ที่ กี่ยวของ (รายละ อียด
โครงการตาม ทศบาลตําบลบานตาดกํา นด)
ปนไปตาม นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นา 82
ขอ 6
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานการ
ศรษฐกิจ (00300) แผนงานการ กษตร (00320) งาน ง ริมการ
กษตร (00321 [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 320300]
ค่าวัสดุ
วั ดการ กษตร
- พ่อจาย ปนคาจัดซ้อวั ดการ กษตร ชน าร คมีปองกัน
และกําจัดศัตรพชและ ัตว์ อา าร ัตว์ พันธ์พช ป๋ย พันธ์ ัตว์ปีก
และ ัตว์น้ํา น้ํา ช้อพันธ์ ัตว์ วั ด พาะชํา อปกรณ์ในการขยาย
พันธ์พช ชน ใบมีด ชอก ผาใบ รอผาพลา ติก นากากปองกัน
แก๊ พิษ ปริง กอร์ (Spinkler) จอบ มน จานพรวน คร่องดัก
แมลง อวน กระชัง ฯลฯ จะดํา นินการจัดซ้อ ม่อขาดแคลนและ
มีความจํา ปนตองใชโดยจัดซ้อตามบันทึกขออนมัติไมนอยกวา 12
ครั้งตอปี
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานการ
ศรษฐกิจ (00300) แผนงานการ กษตร (00320) งาน ง ริมการ
กษตร (00321) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 331000]

นา : 165/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
คาชําระ นี้ งินตน

รวม

23,668,051 บาท

รวม

23,668,051 บาท

รวม

23,668,051 บาท

จํานวน

1,709,469 บาท

จํานวน

521,001 บาท

จํานวน

260,112 บาท

- พ่อจาย ปนคาชําระ นี้ งินก งินทน ง ริมกิจการ ทศบาล (ก
. .ท.)
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานการดํา นินงานดาน
อ่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 110100]
คาชําระดอก บี้ย
- พ่อจาย ปนคาชําระดอก บี้ย งินก งินทน ง ริมกิจการ
ทศบาล (ก. .ท.)
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานการดํา นินงานดาน
อ่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 110200]
งิน มทบกองทนประกัน ังคม
- พ่อจาย ปน งิน มทบกองทนประกัน ังคมใ กับพนักงาน
จาง ในอัตรารอยละ 5 และ ักคาตอบแทนพนักงานจางรอยละ 5
ปนไปตาม นัง อ ํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. ดวนที่ ด ที่ มท. 0809.5/ว 9ลงวันที่ 22 ม.ค. 57 และตามความ
ใน พ.ร.บ.ประกัน ังคม 2533
ตั้งจายจาก งินรายได จํานวน 210,116 บาท ตั้งจาย
จาก งินอด นนทั่วไป จํานวน 31,884 บาท ปรากฏในดานการ
ดํา นินงานดานอ่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 110300]

นา : 166/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

งิน มทบกองทน งินทดแทน

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

15,926,400 บาท

- พ่อจาย ปน งิน มทบกองทน งินทดแทน
ปนไปตามพระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2561และ นัง อกรม ง ริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลว 24 ธ.ค. 2561
ตั้งจายจาก งินรายได จํานวน 210,116 บาท ตั้งจาย
จาก งินอด นนทั่วไป จํานวน 31,884 บาท ปรากฏในดานการ
ดํา นินงานดานอ่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 110300]
บี้ยยังชีพผ งอาย
- พ่อจาย ปน งิน นับ นนการ ราง ลักประกันรายไดใ แกผ ง
อาย ตาม ลัก กณฑ์ของระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวย ลัก
กณฑ์การจาย งิน บี้ยยังชีพผ งอายขององค์กรปกครอง วนทอง
ถิ่น พ.ศ.2552 จํานวน 12 ดอน โดยแบงจายตามชวงอาย 60-69
ปี คน ละ 600 บาทตอ ดอน จํานวน 12 ดอน อาย 70-79
ปี คน ละ700 บาทตอ ดอน จํานวน 12 ดอน อาย 80-89
ปี คน ละ 800 บาทตอ ดอน จํานวน 12 ดอน อาย 90 ปีขึ้น
ไป คน ละ 1,000 บาทตอ ดอน จํานวน 12 ดอน
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
นา 349 ขอ 2
ตั้งจายจาก งินอด นนทั่วไป ปรากฏในดานการดํา นินงานดาน
อ่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 110700]

นา : 167/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

บี้ยยังชีพคนพิการ

จํานวน

3,600,000 บาท

จํานวน

186,000 บาท

พ่อจาย ปน งิน นับ นน วั ดิการทาง ังคมใ แกผพิการ รอ
ทพพลภาพ ตาม ลัก กณฑ์ของระ บียบกระทรวงม าดไทยวา
ดวย ลัก กณฑ์การจาย บี้ยความพิการใ คนพิการขององค์กร
ปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2553 คน ละ 800 บาทตอ
ดอน จํานวน 12 ดอน
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
นา 349 ขอ 2
ตั้งจายจาก งินอด นนทั่วไป ปรากฏในดานการดํา นินงานดาน
อ่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั
บัญชี 110800]
บี้ยยังชีพผปวย อด ์
- พ่อจาย ปน บี้ยยังชีพผปวย อด ์ตาม ลัก กณฑ์ของระ บียบ
กระทรวงม าดไทยวาดวยการจาย งิน ง คราะ ์ พ่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ.2548 จํานวน 24
คนๆ ละ 500 บาท จํานวน 12 ดอน ปน งิน 144,000
บาท ตั้งจายจาก งินอด นนทั่วไป และจํานวน 7
คนๆ ละ 500 บาท จํานวน 12 ดอน ปน งิน 42,000
บาท ตั้งจายจาก งินรายได
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
นา 349 ขอ 2
ปรากฏในดานการดํา นินงานดานอ่น (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) [ นวยงานที่รับผิด
ชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 110900]

นา : 168/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

ํารองจาย

จํานวน

291,285 บาท

จํานวน

210,000 บาท

- พ่อจาย ปน งิน ํารองจายในกรณีฉก ฉิน รอมีความจํา ปน
กิดขึ้น พ่อชวย ลอประชาชนกรณี กิด าธารณ
ภัย ชน อทกภัย วาตะภัย อัคคีภัย ความ ดอดรอนตาง ๆ
ของราษฎร รอมีรายจายที่นอก นอไปจากงบประมาณที่ไดรับ
อนมัติ
ปนไปตามระ บียบกระทรวงม าดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ นัง อกระทรวง
ม าดไทยดวนมากที่มท 0313.4/ ว667 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2545 ร่อง การชวย ลอประชาชนกรณี กิด าธารณภัย
ขององค์กรปกครอง วนทองถิ่น
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานการดํา นินงานดาน
อ่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 111000]
รายจายตามขอผกพัน
คาใชจายในการ มทบกองทน ลักประกัน ขภาพ
- พ่อจาย ปน งิน มทบระบบ ลักประกัน ขภาพในระดับทอง
ถิ่น รอพ้นที่ในการ ง ริม ขภาพและปองกันโรคในอัตราไมนอย
กวารอยละ า ิบของจํานวนประชากรทั้ง มดในพ้นที่ที่ไดรับ งิน
นับ นนจาก ํานักงาน ลักประกัน ขภาพ
ปนไปตามประกาศ ํานักงาน ลักประกัน ภาพแ ง
ชาติ ร่อง การบริ ารงบกองทน ลักประกัน ขภาพแ งชาติปีงบ
ประมาณ 2553 ลงวันที่ 21 กันยายน 2552 และ นัง อกรม ง
ริมการปกครองทองถิ่นดวนที่ ดที่มท 0891.3/ ว 2199 ลงวัน
ที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ร่องการดํา นินงานกองทน ลักประกัน
ขภาพในระดับทองถิ่น รอพ้นที่
ปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
นา 349 ขอ 1
ตั้งจายจาก งินรายไดตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานการ
ดํา นินงานดานอ่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : กอง าธารณ ขและ ิ่ง
แวดลอม] [ร ั บัญชี 111100]

นา : 169/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

คาบํารง มาคม ันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

850,000 บาท

- พ่อจาย ปนคาบํารง มาคม ันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย
ปนรายปี ในอัตรารอยละ ศษ นึ่ง วน กของรายรับจริงในปีที่
ลวงมาแลวโดยไมรวม งินก งินจายขาด งิน ะ มและ งินอด นน
ทกประ ภท
ปนไปตาม นัง อ มาคม ันนิบาต ทศบาลแ งประ ทศไทย (
.ท.ท.) ที่ .ท.ท.562/2555 ลงวันที่ 28 มิถนายน 2555 ร่อง
การตั้งงบประมาณรายจาย กี่ยวกับคาบํารง มาคม ันนิบาต
ทศบาลแ งประ ทศไทย
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานการดํา นินงานดาน
อ่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 111100]
งินชวยพิ ศษ
- พ่อจาย ปน งินชวย ลอพิ ศษกรณีพนักงาน ทศบาลถึงแก
กรรมตาม พรก. จาย งิน ดอน
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานการดํา นินงานดาน
อ่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด]
งิน มทบกองทนบํา น็จบํานาญขาราชการ วนทองถิ่น (กบท.)
- พ่อจาย ปน งิน มทบกองทนบํา น็จบํานาญขาราชการ วน
ทองถิ่น (กบท.)
ปนไปตาม นัง อ ํานักงานกองทนบํา น็จบํานาญขาราชการ
วนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 24 กันยายน 2550
โดยใ คํานวณจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจาย
ประจําปีโดยไมรวม งินอด นนจํานวนรอยละ 2 ของรายรับ
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานการดํา นินงานดาน
อ่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 120100]

นา : 170/170

วันที่พิมพ์ : 8/10/2563 16:14:50

งินชวยคาครองชีพผรับบํานาญ (ชคบ.)

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

8,784 บาท

- พ่อจาย ปน งินคาครองชีพผรับ บี้ย วัดบํานาญ
ปนไปตามพระราชกฤษฎีกา งินชวยคาครองชีพผรับ
บี้ย วัดบํานาญ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานการดํา นินงานดาน
อ่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 110300]
งินบํา น็จบํานาญขาราชการถายโอน
- พ่อจาย ปน งินบํานาญของขาราชการถายโอน นาย ว
พงษ์ วัฒนาวดี ตําแ นง จา นาที่ธรการ 6 ในอัตรา ดอน
ละ 732 บาท จํานวน 12 ดอน รวมตั้งจาย ปน งินทั้ง
ิ้น 8,784 บาท
ตั้งจายจาก งินรายได ปรากฏในดานการดํา นินงานดาน
อ่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411
) [ นวยงานที่รับผิดชอบ : ํานักปลัด] [ร ั บัญชี 120400]

