
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลบานตาด

อําเภอ เมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 79,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 15,274,200 บาท

งบบุคลากร รวม 10,354,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 725,760 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรีตําบล
บานตาด  เดือนละ  28,800 บาทโดยคํานวณ
ตั้งจายไวไมเกิน12เดือน เปนเงิน 345,600 บาท  
      ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
[หนวยงานที่รับผิดชอบ:สํานักปลัด][รหัส
บัญชี 210100]

-เพื่อจายเปนเงินเดือนรองนายกเทศมนตรี
ตําบลบานตาด จํานวน 2 คนๆละ 15,840 
บาท ตอเดือนโดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน12
เดือน เปนเงิน  380,160  บาท   
      ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในดาน
บริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
[หนวยงานที่รับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 210100]
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบล
บานตาด  เดือนละ  6,000 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน เปนเงิน  72,000  บาท 
  ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) [หนวย
งานที่รับผิดชอบ :  สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 210200]

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรี
ตําบลบานตาด จํานวน 2 คนๆ ละ 4,500  บาท ตอเดือนโดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน เปนเงิน  108,000   บาท 
        ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ :  สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 210200]
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
ตําบลบานตาด  เดือนละ  6,000  บาท โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน12เดือน  เปนเงิน
72,000  บาท
        ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏใน
ดานบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
(00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ :  สํานัก
ปลัด] [รหัสบัญชี 210300]

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษรองนายก
เทศมนตรีตําบลบานตาด จํานวน 2 คนๆ ละ
4,500  บาท ตอเดือนโดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน เปนเงิน  108,000   บาท 
        ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในดาน
บริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
[หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด]  
[รหัสบัญชี 210300]
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

-เพื่อจายเปนเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบาน
ตาด  เดือนละ 10,080  บาท   โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  
12  เดือน  เปนเงิน  120,960  บาท  
        ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 210400]

-เพื่อจายเปนเงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบาน
ตาด  เดือนละ 7,200บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน
12 เดือน  เปนเงิน  86,400  บาท  
        ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 210400]

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท

-ประธานสภาเทศบาล  เดือนละ  15,840 บาท   จํานวน  1
  คน    เปนเงิน 190,080  บาท
-รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960 บาท  จํานวน  1
  คน เปนเงิน 155,520  บาท
-สมาชิกสภาเทศบาล  เดือนละ 
10,080  บาท จํานวน  10  คน เปนเงิน  100,800 บาท โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  เปนเงิน  1,209,600
   บาท    
       ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
              งานบริหารทั่วไป (00111) [หนวยงานที่รับผิด
ชอบ :สํานักปลัด]  [รหัสบัญชี 210600]
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,506,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,448,480 บาท

        เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานเทศบาลและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี   โดยคํานวณ ตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
        เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
     ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 220100] 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 151,200 บาท

- เงินคาตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล            ตั้งไว  84,000
 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ผูดํารงตําแหนง
ประเภทบริหารทองถิ่น  ระดับกลาง  ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบที่
กําหนด อัตราเดือนละ 7,000 บาท โดยคํานวณตั้งจาย  ไวไม
เกิน 12 เดือน  เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี เงินบําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
              ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป   (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 220200]
- เงินคาตอบแทนรายเดือนรองปลัดเทศบาล  ตั้งไว  67,200
  บาท
                เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนรองปลัดเทศบาลผู
ดํารงตําแหนงประเภทบริหารทองถิ่นระดับกลาง  ที่มีสิทธิไดรับ
ตามระเบียบที่กําหนด อัตราเดือนละ 5,600 บาท โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน  
         ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ :สํานักปลัด]
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 271,200 บาท

- ปลัดเทศบาล ตั้งไว  84,000  บาท
      เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดเทศบาล ผูดํารงตําแหนง
ประเภทบริหารทองถิ่น ระดับกลาง  ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบที่
กําหนด อัตราเดือนละ 7,000 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน  
      เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน  ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
      ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 220300]
- รองปลัดเทศบาล    ตั้งไว  109,200  บาท
             เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงรองปลัดเทศบาลระดับ
กลางและระดับตน ที่มีสิทธิไดรับตามระเบียบกําหนด ระดับตน
อัตราเดือนละ 3,500 บาท  ระดับกลางอัตราเดือนละ 5,600
 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
            เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงิน
ปี เงินบําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นใน  ลักษณะเดียวกัน พ.ศ
. 2535)
     ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 220300] 
- หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลและหัวหนาฝาย ระดับอํานวยการตน 
ตั้งไว  78,000  บาท
      เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลที่
มีสิทธิไดรับตามระเบียบที่กําหนดหัวหนาสํานักปลัดอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท หัวหนาฝายอัตราเดือนละ 1,500
  บาท จํานวน  2 คน   โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
      เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535)
     ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 220300] 

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563  14:53:46 หนา : 6/172



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,464,680 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางพรอมเงินเพิ่มคาจาง
ประจําปี โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
      เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
      ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
     งานบริหารทั่วไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด] [รหัสบัญชี 220600] 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 170,820 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน  
            เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต
.  ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/ว.1259 ลงวันที่  14
  พฤษภาคม  2555  เรื่อง  ประกาศ ก.จ. ,ก.ท.และ ก.อบต
. เรื่อง  หลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น  ลูกจางและพนักงานจางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
             ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 220700]

งบดําเนินงาน รวม 3,362,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 770,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

-  คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง   ตั้งไว  100,000  บาท
          เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือก
ตั้ง ประธาน กกต.ทองถิ่น กกต.ทองถิ่น ผอ.กกต.ทองถิ่น นาย
อําเภอ/ผอ.เขต นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทอง
ถิ่น  อนุกรรมการ/บุคคลที่ไดรับการแตงตั้ง ผอ.ประจําหนวยเลือก
ตั้งเจาหนาที่นับคะแนน เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ประจําที่เลือกตั้ง คาอาหารทําการนอกเวลา สําหรับพนักงานและ
เจาหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งในกรณีเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่น/ผูบริหารทองถิ่นใหมและกรณีแทนตําแหนงที่
วางฯลฯ  
               เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน ที่ มท
 0890.4/ว1932  ลงวันที่ 16  มิถุนายน  2552  เรื่อง การจัด
เตรียมคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่นที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบ  
             ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 310100]
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี) ตั้งไว 100,000 บาท
    เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี)  สําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง เปน
กรณีพิเศษ  ฯลฯ    
     เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ)
     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 310100] 
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการดําเนินการตางๆ ของ
เทศบาลตําบลบานตาด เชน คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
สามัญ คณะกรรมการวิสามัญ ฯลฯ  
         ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 310200]

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางที่มีคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการตามความจําเปนเรงดวนของเทศบาลตําบลบานตาด  เปน
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4562 ลงวัน
ที่ 15 พฤษภาคม 2550 
          ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 310300]

คาเชาบาน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชา/เชาซื้อบานของพนักงานเทศบาลตําบลบาน
ตาด และผูมีสิทธิ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559  
       ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 310400]
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตําบลบานตาด และผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรได
ตามระเบียบกําหนด  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ)  
      ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 310500] 

ค่าใช้สอย รวม 1,762,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานใหกับผูรับจางทําการอยางหนึ่ง
อยางใดซึ่งมิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติมเสริมสราง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสราง ฯลฯ  
            เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
            -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว
.1452  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2541  เรื่อง การเบิกจายเงินคา
จางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
            -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่  10 ก.ค. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
            ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320100]
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คาใชจายเกี่ยวกับการเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร  ฯลฯ จํานวน  12  เดือน 
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลว.16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่  10 ก.ค. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย        ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว.15
 มกราคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอย
วัสดุ  และคาสาธารณูปโภค
  - หนังสือ มท 0808.2/ว 1859 ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง
การเชาและการจางเหมาบริการที่มีความจําเปนตอเนื่อง
         -หนังสือ มท 0803.3/ว 1916 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560
 เรื่องการอนุมัติยกเวนใหการเชาหรือการจางที่ตองกระทําตอ
เนื่องในปีงบประมาณใหมแตไมอาจลงนามในสัญญาไดทันมีผล
ยอนหลัง
                ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320100]
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คาใชจายในการตักสิ่งปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตักสิ่งปฏิกูล ฯลฯ 
        เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
        -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบการ
จําแนกงบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่  10 ก.ค. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
          ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320100]
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คาซักฟอกผา จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซักฟอกผาของเทศบาลตําบลบานตาด เชน  ซักผา
มาน ผาปู โต๊ะ เกาอี้ เครื่องนอนในการรับเสด็จ ฯลฯ 
        เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
 -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบการ
จําแนกงบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่  10 ก.ค. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
        ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320100]

คาติดตั้งโทรศัพท์ภายใน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนติดตั้งโทรศัพท์ภายในสํานักงาน ฯลฯ  
            ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320100]

คาธรรมเนียมศาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมศาลในการพิจารณาคดีตางๆ ของ
ศาล ฯลฯ  
            ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320100]
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คาเย็บหนังสือ,เขาปกหนังสือ,ถายเอกสารพิมพ์เขียวและแบบพิมพ์
ตางๆ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ,เขาปกหนังสือ,ถายเอกสารพิมพ์เขียว
และแบบพิมพ์ตางๆ  เชน  เขาเลมเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปี แผนพัฒนาตําบล ฯลฯ 
                เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
  -หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบการ
จําแนกงบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น
  -หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่  10 ก.ค. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111 ) [หนวย
งานที่รับผิดชอบ :  สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320100]

คารับวารสาร/หนังสือพิมพ์/หนังสือระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติ
ราชการ

จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเปนคารับวารสารหรือซื้อวารสารตาง ๆ สําหรับบริการ
ประชาชนที่มาใชบริการที่เทศบาลตําบลบานตาด เชน หนังสือ
พิมพ์ วารสารทองถิ่นและหนังสือระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติ
ราชการฯลฯ 
   ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100) แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) 
  งานบริหารทั่วไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด] [รหัสบัญชี 320100]

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท

- คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว  40,000
  บาท
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            เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ของหนวยราชการตาง ๆ ที่มานิเทศ  งาน ตรวจงานหรือ
เยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน  เชน คาอาหาร  คาเครื่องดื่มที่ไม
มีแอลกอฮอล์ ซึ่งมีคาอาหารวาง หรือขนมประกอบ คาของขวัญ
หรือของที่ระลึก  คาพิมพ์เอกสาร ฯลฯ  
            เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
      ตั้งจายจาก เงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111
)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320200]

- คาใชจายในการจัดประชุมราชการ  ตั้งไว  60,000  บาท
            เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น
และผูที่เกี่ยวของในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือองค์กรสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ฯลฯ 
                เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08018.8/ ว 0766  ลว. 5
  กุมภาพันธ์  2563
                ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   งานบริหารทั่ว
ไป (00111)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320200]

- คาใชจายในการเตรียมการรับเสด็จ   ตั้งไว   50,000  บาท
            เพื่อจายเปนคาเตรียมการรับเสด็จ  เชน คาจัดสถาน
ที่ คาซื้อธงชาติ และคาใชจายอื่นๆ เกี่ยวกับการรับเสด็จ ฯลฯ  
           เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
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การ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
            ตั้งจายจาก เงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320200]

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
ของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจาง ที่มีคําสั่งใหไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงการเดิน
ทาง คาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ  
                    เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320300]

คาใชจายในการฝึกอบรม สัมมนา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาบุคลากรเปนคาใชจายในการ
ลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาล  พนักงาน
จาง  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี   เลขานุการนายก
เทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลบานตาด  ที่มี คําสั่งใหไปราชการ  ฯลฯ  
                    เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
                    ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320300]
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งกรณีเลือกตั้งครบวาระกรณี
เลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง กรณีเลือกตั้งใหม  เชน  คาใชจายใน
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง คาจัดทําปายประกาศผล
คะแนน คาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะของ กกต.ทองถิ่น / ผอ.กก
ต.ทองถิ่น คาใชจายในการจัดการประชุมอบรมบุคลากร/เจา
หนาที่ปฏิบัติงานเลือกตั้ง  คาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  คา
เครื่องเขียน แบบพิมพ์  และวัสดุที่ใชในการเลือกตั้ง  คาจัดพิมพ์
บัตรเลือกตั้ง / บัตรเลือกตั้งตัวอยาง คาจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิเลือกตั้ง/ผูเสียสิทธิเลือกตั้ง คาจัดพิมพ์คูมือการรับสมัคร/กกต
.ทองถิ่น และ กปน. คาจัดพิมพ์หนังสือ  ประกาศระเบียบ       
ขอกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น คาจัดซื้อหรือคาซอมแซมหีบบัตร
เลือกตั้งและคูหาลงคะแนน คาน้ํามันเชื้อเพลิง รายการคาใชจาย
อื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้น ฯลฯ
              เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน ที่ มท
 0890.4/ว1932  ลงวันที่  16  มิถุนายน  2552 เรื่อง 
การจัดเตรียมคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบ  
                    ตั้งจายจาก เงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป (00111)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320300]

คาใชจายในการสงเงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการสงเงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบ
ภัย กรณีรถขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นกอใหเกิดความเสีย
หาย  ฯลฯ 
           ตั้งจายจาก เงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [รหัสบัญชี 320300] [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด]
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คาใชจายในการสรรหาบุคคลเขาปฏิบัติงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสรรหาบุคคลเขาปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลบาน
ตาด เชน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก  การสอบแขงขันตาง ๆ
 รวมทั้งคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการสอบ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการสรรหาบุคคล ฯลฯ    
    ตั้งจายจาก เงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)   งานบริหารทั่วไป (00111
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการปกปองสถาบันสําคัญของ
ชาติ ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ ท 0808.2
/ว. 1224  ลงวันที่  22 เมษายน 2552  เรื่อง โครงการเพื่อการจัด
ทําปกปองสถาบันสําคัญของชาติ  
                    เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 
                    เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแกไข   ฉบับที่  1  หนา  7  ขอ 6
                    ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320300] 
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โครงการฝึกอบรมประชาชนใหมีความรูความเขาใจในระบอบ
ประชาธิปไตย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมประชาชนใหมีความรู
ความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย  เชนคาอาหารและเครื่อง
ดื่ม  คาจัดทําปายโครงการ  คาใช จายอื่นๆ  เกี่ยวกับ
โครงการ  ฯลฯ 
                    เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา  7  ขอ 6
                    ตั้งจายจาก เงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320300]

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับโครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ ของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา
ทองถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ลูกจางประจํา เพื่อนําองค์
ความรูใหมจากสถานที่อื่นมาปรับใชในการพัฒนาชุมชนของตน
เอง เชน คาสมนาคุณวิทยากร คากระดาษและเครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ คาวัสดุอุปกรณ์ คาปาย คาพิมพ์เอกสาร คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของขวัญหรือของที่
ระลึก คาจางเหมา บริการตางๆ ฯลฯ 
                    โดยเบิกจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2549 
                    ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ :สํานักปลัด]  [รหัส
บัญชี 320300]
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โครงการวันสตรีสากล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันสตรีสากล เชน คาปาย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการ
เทศบาลตําบลบานตาดกําหนด) 
                เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2559 
                เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแกไข  ฉบับที่  1  หนา  6  ขอ 3
                ตั้งจายจาก เงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป  (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320300] 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตน
แบบ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบลบานตาด)  
                    เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24  สิงหาคม 2553
      เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลงและแกไข  ฉบับที่  1  หนา  4  ขอ  1
                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320300] 
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โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนตามเสนทาง
วัฒนธรรมเทศบาลตําบลบานตาด

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนตามเสนทางวัฒนธรรมเทศบาล
ตําบลบานตาด เชน คาปายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ (ราย
ละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบลบานตาดกําหนด) 
  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หนา  85
  ขอ 8
                ตั้งจายจาก เงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320300] 

โครงการสงเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลบาน
ตาด

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริม
ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลบานตาด เชน คาปาย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ (รายละเอียดตามโครงการ
เทศบาลตําบลบานตาดกําหนด) 
                    เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 
                    เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565
  หนา  92  ขอ  17
                    ตั้งจายจาก เงินรายได    ปรากฏในดานบริหาร
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320300
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โครงการสงเสริมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริม
อาชีพ เชน คาปายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ (รายละเอียด
ตามโครงการเทศบาลตําบลบานตาดกําหนด) 
                    เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559
                    เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565
  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หนา  1   ขอ 1
                    ตั้งจายจาก เงินรายได    ปรากฏในดานบริหาร
ทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320300] 

โครงการสรางสังคมแหงการเรียนรู (ที่อานหนังสือ รักการอาน) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสรางสังคม
แหงการเรียนรูของคนไทยและสงเสริมวัฒนธรรมการอาน โดยการ
จัดหาที่อานหนังสือใหประชาชนเกิดพฤติกรรมรักการอาน เพื่อ
สรางสังคมแหงการเรียนรูของไทย ไดแก คาปายโครงการ คาจัด
หาหนังสือ การจัดหาวารสารตาง ๆ จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์  และ
ครุภัณฑ์ตางๆ สําหรับบริการประชาชนที่มาใชบริการการ ฯลฯ
                  เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท0816.5/ว1081 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561  
           เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ.2561-2565
  หนา  91 ขอ  16
           ตั้งจายจาก เงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ :สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320300]
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุง  รักษาซอมแซมทรัพย์สินตางๆ เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ เปนไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
                    ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320400]
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ค่าวัสดุ รวม 370,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษถาย
เอกสาร หมึก  ดินสอ  ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ 
คลิป เป๊ก เข็มมุด เทป พี.วี.ซี. แบบใส  ลวดเย็บ
กระดาษ  กาว   แฟมใสเอกสาร  สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ์ตางๆ  ผา   แปรงลบกระดาน ตรายาง ซองจดหมาย  ธง
ชาติ  สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ของใช
ในการบรรจุหีบหอ  ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัด
กระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ  
ภาพเขียน   พระบรมฉายาลักษณ์   กระดานไวท์บอร์ด แผนปาย
ชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน มูลี่ มานปรับแสง  
(ตอแผน)  พรม  (ตอผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคํานวณ
เลข  พระพุทธรูป พระบรมรูปฯลฯ จะดําเนินการ
จัดซื้อเมื่อขาดแคลนและมีความจําเปนตองใชโดยจัดซื้อตาม
บันทึกขออนุมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี 
                    เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจายตาม
                    ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานัก
ปลัด] [รหัสบัญชี 330100]
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและ
วิทยุ  เชน ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟา เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตท์ไฟฟา  หลอดไฟฟา เบรกเกอร์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม หมอแปลงไฟฟา (Step-Up, Step-Down) 
ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ หัวแรง
ไฟฟา เครื่องวัดความ
ตานทานไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟา เครื่องประจุไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ เครื่อง
สัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ จะดําเนินการ
จัดซื้อเมื่อขาดแคลนและมีความจําเปนตองใชโดยจัดซื้อตาม
บันทึกขออนุมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี 
                    ตั้งจายจาก เงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป  (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารทั่ว
ไป  (00111)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 330200]

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชนแปรง มุง ผาปูที่
นอน ปลอกมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ ถวยชาม ชอนสอม ถังน้ํา
ดื่ม  สบู  กระดาษชําระ  น้ํายาทําความสะอาดหองน้ํา  กระติกน้ํา
แข็ง  ถังแก๊ส  น้ํายาลางจาน ไมกวาด  แกวน้ําจานรอง กระจก
เงา น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ถาด ที่นอน มีด กระโถน เตาไฟฟา เตา
รีด กระทะไฟฟา หมอไฟฟารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํา
รอน ไมโครเวฟ น้ําดื่ม น้ําแข็ง ฯลฯ จะดําเนินการจัดซื้อเมื่อขาด
แคลนและมีความจําเปนตองใชโดยจัดซื้อตามบันทึกขออนุมัติไม
นอยกวา 12 ครั้งตอปี 
      ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 330300]

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563  14:53:46 หนา : 25/172



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ,ยาง
นอก,ยางใน,สายไมค์,เพลา,ตลับลูกปน,น้ํามันเบรก,หัว
เทียน,ไขควง,นอตและสกรู,กระจกมองขางรถยนต์,หมอน้ํารถ
ยนต์,กันชนรถยนต์, เบาะรถยนต์,ฟิล์มกรองแสง,เข็มขัดนิรภัย แม
แรง,กุญแจปากตาย,กุญแจเลื่อน,คีมล็อค,ล็อคเกียร์,ล็อค
คลัตช์,กระจกโคงมน,ล็อคพวงมาลัย,สัญญาณไฟกระ
พริบ,สัญญาณไฟฉุกเฉิน,กรวยจราจร ฯลฯ จะดําเนินการจัดซื้อ
เมื่อขาดแคลนและมีความจําเปนตองใชโดยจัดซื้อตามบันทึกขอ
อนุมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี 
                    ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 330700]

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามัน
เบนซิน ถาน แก๊สหุงตม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ  จะ
ดําเนินการจัดซื้อเมื่อขาดแคลนและมีความจําเปนตองใชโดยจัด
ซื้อตามบันทึกขออนุมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี 
                    ตั้งจายจาก เงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป (00111)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 330800]
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน เม
มโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป แผนซี
ดี)  ปาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้งกลอง กระเป๋าใสกลองถาย
รูป ฯลฯ จะดําเนินการ จัดซื้อเมื่อขาดแคลนและมีความจําเปน
ตองใชโดยจัดซื้อตามบันทึกขออนุมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี 
                    ตั้งจายจาก เงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 331100]

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุแตงกาย เชน  เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด   ถุง
เทา รองเทา เข็มขัด หมวก  ฯลฯ  จะดําเนินการจัดซื้อเมื่อขาด
แคลนและมีความจําเปนตองใชโดย จัดซื้อตามบันทึกขออนุมัติไม
นอยกวา 12 ครั้งตอปี 
                    ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 331200]
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน  อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล (
diskette,floppy disk,removable disk,compact disc,digital
  video disc,flash drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, CassetteTape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผนกรองแสง  กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ์ (Key Board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป ( Memory Chip)  
เชน RAM คัตชีทฟีดเดอร์ ( Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) 
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เชน Ethernet Card,Lan Cart,Anti virusCard,SoundCardX 
เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk)   แบบซีดี
รอม (CD-ROM) แบบออพดิคอล (Optical )  เครื่องอานขอมูล
แบบซีดีรอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี
ราคาหนวยหนึ่งไมเกิน  20,000.-บาท ฯลฯ จะดําเนินการจัดซื้อ
เมื่อขาดแคลนและมีความจําเปนตองใชโดยจัดซื้อตามบันทึกขอ
อนุมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี
                    ตั้งจายจาก เงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 331400]
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

            -วัสดุอื่น ๆ  ตั้งไว 2,500 บาท   
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อที่ไมเขาลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธี
การงบประมาณ เชน มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟา ตะแกรงกันสวะ หัว
เชื่อมแก็ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ  จะดําเนินการจัดซื้อเมื่อ
ขาดแคลนและมีความจําเปนตองใชโดยจัดซื้อตามบันทึกขออนุมัติ
ไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี  
                ตั้งจายจาก เงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป  (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหาร
ทั่วไป  (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 331700]
  - วัสดุรถบรรทุกน้ํา  ตั้งไว  2,500 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุรถ
บรรทุกน้ํา เชน  หัวกะโหลก  หัวฉีดน้ํา ฯลฯ  จะดําเนินการจัดซื้อ
เมื่อขาดแคลนและมีความจําเปนตองใชโดยจัดซื้อตามบันทึกขอ
อนุมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี  
       ตั้งจายจาก เงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 331700]

ค่าสาธารณูปโภค รวม 460,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟา  สํานักงานเทศบาลตําบลบาน
ตาด สถานีตํารวจชุมชนตําบลบานตาดและโรงปุ๋ยของ
เทศบาล  ฯลฯ  
                    เปนไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจาย ประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
                    ตั้งจายจาก เงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 340100]
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสํานักงานเทศบาลตําบลบานตาด  สถานี
ตํารวจชุมชนตําบลบานตาดและโรงปุ๋ยของเทศบาล ฯลฯ 
                    เปนไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
                    ตั้งจายจาก เงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 340200]

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์สํานักงาน, คาโทรศัพท์เคลื่อนที่,คาโทร
สาร  ฯลฯ  
                   เปนไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
                    ตั้งจายจาก เงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
             งานบริหารทั่วไป (00111) [หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 340300]
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คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย์  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณีย์ยา
กร ฯลฯ 
                   เปนไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
                    ตั้งจายจาก เงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 340400]

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับ ระบบการ      สื่อสารอิเลก
ทรอนิกส์ ระบบอินเทอร์เน็ต  (Internet)  และคาสื่อสารอื่น ๆ คา
ใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการ ฯลฯ 
                เปนไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจาย
ประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
                  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 340500]
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งบลงทุน รวม 1,530,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 230,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเปนคา เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  ชนิดบันทึกเวลาเขาออก
งาน  จํานวน  1  เครื่อง  ครุภัณฑ์ดังกลาว ปรากฏในบัญชี  ราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
  1) รองรับลายนิ้วมือ  3,000  ลายนิ้วมือ
  2) สามารถบันทึกขอมูลได  100,000  รายการ
  3) หนาจอ LCD
  4) สามารถเชื่อมตอไดหลายรูปแบบ
  5) มาพรอมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทํางาน
  6) ราคาไมรวมคาติดตั้ง
                    ตั้งจายจาก เงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด]   [รหัส
บัญชี 410100]

ตูเก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตูเก็บเอกสาร(งานกิจการสภา)  แบบบาน
เลื่อน  จํานวน  2  หลัง ครุภัณฑ์ดังกลาว ไมปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาที่สามารถจัดซื้อตามราคาทอง
ตลาดและจะดําเนินการดวยความประหยัด  
                    ตั้งจายจาก เงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) [หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด]   [รหัสบัญชี 410100]
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ตูเหล็ก จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตูเหล็ก(งานปองกันฯ)  แบบ  2  บาน  จํานวน  2
  หลัง ครุภัณฑ์ดังกลาว  ไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ตั้งตามราคาที่สามารถจัดซื้อตามราคาทองตลาดและจะ
ดําเนินการดวยความประหยัด  
                    ตั้งจายจาก เงินรายได   ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) [หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด]   [รหัสบัญชี 410100]

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมโครงสรางของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญที่ไมรวมถึงคาบํารุงรักษาตามปกติหรือคาซอมแซม ฯลฯ 
                    ตั้งจายจาก เงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 411800]

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,300,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบานตาด จํานวน 1,300,000 บาท

      เพื่อตอเติมอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลบานตาด  ตาม
แบบแปลนรายละเอียดที่เทศบาลฯ กําหนด 
        ตั้งจายจาก เงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 410100] 
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งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจายเปนเงินในการวาจางที่ปรึกษาเพื่อสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการตามมิติดานคุณภาพการใหบริการ  ฯลฯ  
            เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น) 
            ตั้งจายจาก เงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว
ไป (00111) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 510100]

งบเงินอุดหนุน รวม 17,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 17,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น ในการดําเนิน
การกิจการของศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอเมือง (ตามรายละเอียด
ของโครงการฯ) 
  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559)
  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นปี 2561-2565 หนา 92 ขอ 18   
  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
)  แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111
)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 610100]
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองอุดรธานี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองอุดรธานีตาม
โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีทุงศรีเมืองและกาชาดจังหวัด
อุดรธานี (ตามรายละเอียดโครงการ)  
                    เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
      เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงและแกไข   ฉบับที่  1  หนา   5   ขอ  2
      ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111
)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 610200] 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 2,840,117 บาท
งบบุคลากร รวม 2,277,017 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,277,017 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,893,200 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  5 ตําแหนง  ดังนี้ 
 1. ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (อํานวยการทอง
ถิ่น ระดับตน)   จํานวน  1  ตําแหนง
 2. หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ (อํานวยการทอง
ถิ่น ระดับตน)   จํานวน  1  ตําแหนง
 3. หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน)    
จํานวน  1  ตําแหนง
 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       จํานวน  1  ตําแหนง
 5. นิติกร                         จํานวน  1  ตําแหนง
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  เปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
            ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป  (00100)   แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (00112) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการ
และแผนงาน] [รหัสบัญชี 220100]
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงิน พตก.สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ตําแหนง
นิติกร ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559
2. พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน   พ.ศ. 2535 
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
                    ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป  (00100)   แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (00112)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการ
และแผนงาน] [รหัสบัญชี 220200]
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนง ของพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน (อํานวยการทอง
ถิ่น ระดับตน) ในอัตราเดือนละ 3,500  บาท เปนเงิน  42,000
  บาท
2. หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ (อํานวยการทอง
ถิ่น ระดับตน) ในอัตราเดือนละ 1,500  บาท เปนเงิน  18,000
  บาท
3. หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป (อํานวยการทองถิ่น ระดับ
ตน)  ในอัตราเดือนละ  1,500  บาท    เปนเงิน  18,000  บาท
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน เปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
                ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป  (00100)   แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (00112) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการ
และแผนงาน] [รหัสบัญชี 220300]
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 251,817 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจางพรอมเงินเพิ่มคา
จางประจําปี ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  เปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน   พ.ศ. 2535 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
                 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (00112)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการ
และแผนงาน] [รหัสบัญชี 220600]

งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 115,000 บาท

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)  ตั้งไว 100,000 บาท
        เพื่อจายเปนคาเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)  เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
  เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่น
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ
.ศ. 2557
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  3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่นลูกจาง และพนักงานจางขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
  4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี 

- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด   ตั้งไว 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด  เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดัง
นี้ 
     1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่พ.ศ. 2539 
     2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38
 ลงวันที่  28  เมษายน  2558                  
 

คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได
รับ  เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548  แกไขเพิ่มเติม ถึง 
  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น  
                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (00112)[หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการ
และแผนงาน] [รหัสบัญชี 310400]

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ
                เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวน ทองถิ่น พ.ศ. 2541   แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
  2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร 
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน  
                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (00112) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการ
และแผนงาน]   [รหัสบัญชี 310500]
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ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการหรือบุคคลภายนอกทําการอยางใด
อยางหนึ่งซึ่งมิใชเปนการประกอบดัดแปลง ตอเติมเสริมสราง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสรางหรือเพื่อจายเปนคาเย็บปกหนังสือ คาจาง
ทําปายประชาสัมพันธ์ตางๆ คาดูแลระบบเว็บไซต์ ฯลฯ 
 เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
        1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแกไขเพิ่มเติม
ถึง  ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562 
        2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น     พ.ศ. 2542
        3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 18  กรกฎาคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จางเอกชนและการเบิกจายคาจางเหมาบริการของ อปท.
     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการและแผน
งาน] [รหัสบัญชี 320100]
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คาใชจายในการดําเนินการและจัดบริการรับเรื่องราวรองทุกข์ของ
ประชาชน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการและจัดบริการรับเรื่องราว
รองทุกข์ของประชาชน ในการใหบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ 
  เปนไปตามหนังสือสํานักปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107
/ว 1714 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2558      
              ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (00112) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการ
และแผนงาน]  [รหัสบัญชี 320100]

คาใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปน คาใชจายในการดําเนินคดีในชั้นศาล การระงับขอ
พิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ 
ใหผูบริการทองถิ่นเบิกจายเทาที่จายจริงเปนไปตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้ ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการและแผน
งาน] [รหัสบัญชี 320100]

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

คาใชจายในการจัดประชุมราชการ  ตั้งไว     20,000  บาท       
  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  และใหหมายความรวมถึงการประชุม
ราชการทางไกลผานดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาหอง
ประชุม คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน เปนตน การประชุมสวนราชการ
ที่สามารถเบิกจายไดตองเปนการประชุมที่เกี่ยวของกับภารกิจของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนนําผลจาก
การประชุมไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน  ประชุมชี้แจง
หลักเกณฑ์ตาง ๆ หรือซักซอมความเขาใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ
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ตาง ๆ รับทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาขอ
ยุติ  ประสานงานหรือแกไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน  ดังนี้
(1) การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
(2) การประชุมคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํา
งานตาง ๆ  ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย  หรือคําสั่งขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
(3) การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน  หรือเรื่องอื่น ๆ ที่กฎหมาย  ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
(4) การประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่น กับองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
(5) การประชุมระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นกับสวน
ราชการ  หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
(6) การประชุมกรณีอื่นที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
             เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 08018.8/ ว 0766  ลว. 5
 กุมภาพันธ์  2563
     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ (00112) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการและแผน
งาน] [รหัสบัญชี 320200]

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ที่เดิน
ทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย  คาเบี้ยเลี้ยง   คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คา
ผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และคาใช
จายที่จําเปนในการเดินทางไป 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
                ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (00112) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการ
และแผนงาน] [รหัสบัญชี 320300]

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาในการพัฒนา
บุคลากร  โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาลงทะเบียนฝึก
อบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ที่มีคําสั่งให
ไปราชการ 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
               ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (00112)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการ
และแผนงาน] [รหัสบัญชี 320300]
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน  ใหจายจากคาใชสอย  สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให
ปฏิบัติ  ดังนี้           
 (1)คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2)  คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจายจากคา
วัสดุ
  เปนไปตาม ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น    พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
            ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (00112)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการ
และแผนงาน] [รหัสบัญชี 320400]

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
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วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุสํานักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขา
ตั้ง (กระดานดํา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระ
บรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผนปานชื่อสํานักงาน หรือหนวย
งาน แผนปายจาราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผื่น) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจําลอง กระ
เปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพ
เดิม ดังนี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํานาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษ
ไข ไมบรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ ผาสําลี ธง
ชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ หรือจางพิมพ์ ของใชในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ    
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  เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ   
              ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (00112) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการ
และแผนงาน]   [รหัสบัญชี 330100]

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ดังนี้  
 (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัด
กระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟา  เครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
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สภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอด
ไฟฟา หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซ์
ไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสาย
อากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ     
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
         ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  
งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) [หนวยงานที่รับผิด
ชอบ: กองวิชาการและแผนงาน]   [รหัสบัญชี 330200]

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
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ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  
 (1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ
ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแปนอักขระหรือแปน
พิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ   
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- เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
             ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดาน บริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)  งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ (00112) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองวิชาการและ
แผนงาน] [รหัสบัญชี 331400]

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่เว็บไซด์  และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2562
            ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (00112)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองวิชาการ
และแผนงาน]  [รหัสบัญชี 534000]

งบลงทุน รวม 43,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 9,500 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน เปนเกาอี้พนักพิงเปนไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย.58
  เนื่องจากเปนครุภัณฑ์ที่ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2562 ของ
สํานักงบประมาณ   จึงตั้งตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการ
ดวยความประหยัด
                    ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (00112) [หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองวิชาการ
และแผนงาน]   [รหัสบัญชี410100]

โต๊ะทํางาน จํานวน 9,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต กวาง 152
 ลึก 76 สูง 75 ซม.
                    เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย.58   เนื่องจากเปนครุภัณฑ์  ที่ไมมีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2562 ของสํานักงบประมาณจึงตั้งตามราคา
ทองตลาดและจะดําเนินการดวยความประหยัด
                    ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (00112) [หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองวิชาการ
และแผนงาน]   [รหัสบัญชี 410100]

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 17,000 บาท

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานัก
งาน ราคา 17,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่องๆ ละ  17,000  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB 
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- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 5 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัด
หาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, a  c) 
และ Bluetooth 
                    ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
                  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (00112) [หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองวิชาการ
และแผนงาน]  [รหัสบัญชี 411600]

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก จํานวน 4,300 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึก  (Ink Tank Printer) จํานวน  1  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  ดังนี้
1. เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
3. มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 
4. มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 10 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ตอนาที (ipm) 
5.  มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง 
6. มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
7. สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
          ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (00112) [หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองวิชาการ
และแผนงาน] [รหัสบัญชี 411600]

เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 
จํานวน  1  เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดังนี้
1 มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
2. สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
          ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (00112) [หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองวิชาการ
และแผนงาน]  [รหัสบัญชี 411600]
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งบรายจ่ายอื่น รวม 100,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 100,000 บาท
รายจายอื่น

คาใชจายใหกับผูฟองคดีตามคําพิพากษาของศาล จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายใหกับผูฟองคดีตามคําพิพากษาศาล กรณี
ที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นแพคดี ) เปนไปตามระเบียบและ
หนังสือสังการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3
 พ.ศ. 2543 
                    ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผน
สถิติและวิชาการ (00112  [หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองวิชาการ
และแผนงาน] [รหัสบัญชี 550000]
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,845,290 บาท
งบบุคลากร รวม 2,886,140 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,886,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,151,120 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  6  ตําแหนง  ดังนี้ 
 1. ผูอํานวยการกองคลัง  (อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง)   
จํานวน  1  ตําแหนง
 2. หัวหนาฝายบริหารงานคลัง  (อํานวยการทองถิ่น ระดับ
ตน)  จํานวน  1  ตําแหนง
 3. หัวหนาฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได  (อํานวยการทอง
ถิ่น ระดับตน)  จํานวน  1  ตําแหนง
 4. นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน  1
  ตําแหนง
 5. เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   จํานวน  1
  ตําแหนง
        6. เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  จํานวน  1  ตําแหนง
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
                เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป  (00100)   แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัส
บัญชี 220100]
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 94,980 บาท

- เงินคาตอบแทนรายเดือน ตั้งไว  67,200  บาท
เพื่อจายเปนคาเงินตอบแทนรายเดือนผูอํานวยการกอง
คลัง (อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง) ในอัตราเดือนละ   5,600
  บาท  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน เปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
                ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป  (00100)   แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัส
บัญชี 220300]

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   ตั้งไว  27,780  บาท
เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
เทศบาล  จํานวน 2  ตําแหนง  ดังนี้ 
               1. เจาพนักงานการเงินละบัญชีปฏิบัติ
งาน  จํานวน  1  ตําแหนง
               2. เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน    จํานวน  1
  ตําแหนง
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
   เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
       ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  (00100
)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 220200]
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนง ของพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองคลัง   (อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง) ใน
อัตราเดือนละ   5,600  บาท 
2. หัวหนาฝายบริหารงานคลัง   (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน) ใน
อัตราเดือนละ 1,500  บาท 
3. หัวหนาฝายพัฒนาและจัดเก็บรายได  (อํานวยการทอง
ถิ่น ระดับตน) ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
           เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
          ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป  (00100)   แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหาร
งานคลัง (00113) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัส
บัญชี 220300]

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 223,760 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา ตําแหนง เจาพนักงานการเงิน
และบัญชี  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  
12  เดือน   เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ. 2535 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
                    ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัส
บัญชี 220400]
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 265,080 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจางพรอมเงินเพิ่มคา
จางประจําปี จํานวน  2  ตําแหนง  ดังนี้
1. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  จํานวน 1  ตําแหนง
2. ผูชวยเจาพนักงาน พัสดุ  จํานวน   1  ตําแหนง
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน    
         เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
        ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัส
บัญชี 220600]

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จาง จํานวน  2  ตําแหนง  ดังนี้
                  1. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  จํานวน   1
  ตําแหนง
                  2. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน   1  ตําแหนง
โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
           เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้
1.) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน   พ.ศ. 2535 
2.) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
           ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหาร
งานคลัง (00113)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัส
บัญชี 220700]

งบดําเนินงาน รวม 915,450 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 419,450 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 192,450 บาท

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
ประจําปี)    ตั้งไว  122,450 บาท
เพื่อจายเปนคาเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  (เงิน
รางวัลประจําปี)   
 เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
                เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปน
รายจายอื่นขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
  2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859
 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การ
  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
  อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน
  ทองถิ่น  พ.ศ. 2557
  3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
  2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
                เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
                สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นลูกจาง และพนักงาน
จางขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558
  4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
               2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น
               เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปี ตั้งจายจากเงินรายได  
           ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
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คลัง  
(00113)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ :  กองคลัง] [รหัส
บัญชี 310100]

- คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง        ตั้งไว  70,000
  บาท
           เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จางในการปฎิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตางๆ 
    เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
           1) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว
 156  ลงวันที่  19  กันยายน  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์
การเบิกจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ                      
   2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลง
วันที่  28  เมษายน  2558                  
  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง]  [รหัสบัญชี 310200]

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานเทศบาล  พนักงานจางตาม
ภารกิจในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการ เลือกตั้ง  และการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ฯลฯ 
  เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
1.)หนังสือ มท 0808.2/ว 2409  ลงวันที่  17
  พฤศจิกายน  2559  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย
การเบิกจายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
2.)หนังสือ มท 0808.4/5557 ลงวันที่ 18  มิถุนายน  2553
  เรื่อง การเบิกจายเงินตอบแทนการ ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวัน
ที่  28  เมษายน  2558                  
         ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง  (00113)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง]  [รหัส
บัญชี 310300]
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คาเชาบาน จํานวน 192,000 บาท

                เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาลตาม
สิทธิที่จะไดรับ  
   เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551
  3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559
                4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2562
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น  
   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113
)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 310400]
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

                เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาลตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
   เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวน
  ทองถิ่น พ.ศ. 2541   
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวน
  ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
  3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร 
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน 
          ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัส
บัญชี 310500]
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ค่าใช้สอย รวม 376,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 216,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการหรือบุคคลภายนอกทําการ
อยางใดอยางหนึ่งซึ่งมิใชเปนการประกอบ 
ดัดแปลง ตอเติมเสริมสรางครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสรางหรือเพื่อจาย
เปนคาเย็บปกหนังสือ คาจางทําปายประชาสัมพันธ์ตางๆ 
คาดูแลระบบเว็บไซต์ ฯลฯ 
  เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแกไขเพิ่มเติม
ถึง  ฉบับที่ 1๔  พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น     พ.ศ. 2542
 3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044 ลว 10 กร
กฏาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจางเอกชนและการ
เบิกจายคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
                ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง]  [รหัส
บัญชี 320100]
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

           เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน
เทศบาล   พนักงานจาง ที่เดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดู
งาน  หรือไปติดตอราชการ โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย   คา
เบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียม   ในการใชสนาม
บินและคาใชจายที่จําเปนในการเดินทางไป 
          เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
          1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
          2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
          3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
          ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113) [หนวยงานที่รับผิดชอบ   : กองคลัง] [รหัส
บัญชี 320300]

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาในการ
พัฒนาบุคลากร  โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย 
คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จาง ที่มีคําสั่งใหไปราชการ ฯลฯ 
 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557   
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100)  แผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  
[หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 320300]
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โครงการปรับปรุงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท

             เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน การออกสํารวจขอมูลภาคสนาม  การปรับปรุง
ขอมูลทะเบียนทรัพย์สิน การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ไดขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น โดยการจัดทําหรือปรับขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการจัดทําหรือปรับขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทําฐานขอมูลในการ
จัดเก็บรายไดขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น เชน การจัดทําฐาน
ขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสราง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางตามที่กฎหมายกําหนดและการเตรียมความพรอมรอง
รับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107
 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
             ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)  
[หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 320200]
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

                เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให
สามารถใชงานได
                เปนไปตามปกติเปนไปตาม ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
                1.)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณราย
จายประจําปีขององค์กร
                ปกครองสวนทองถิ่น
                2.)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
                3.)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองสวน ทองถิ่น 
                4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
                  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)   [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัส
บัญชี 320400]
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

           เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน สมุด
บัญชี กระดาษถายเอกสาร หมึก  ดินสอ  ปากกา ไมบรรทัด ยาง
ลบ คลิป เป๊ก เข็มมุด เทป พี.วี.ซี. แบบใส  ลวดเย็บ
กระดาษ  กาว   แฟมใสเอกสาร   แบบพิมพ์ตางๆ  ผาสําลี  แปรง
ลบกระดาน ตรายาง ซองจดหมาย  ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการ
ซื้อหรือจางพิมพ์ ของใชในการ  บรรจุหีบหอ  ตะแกรงวาง
เอกสาร น้ําดื่ม น้ําแข็ง เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ  ภาพเขียน  พระบรมฉายาลักษณ์   กระดาน
ไวท์บอร์ด แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน มูลี่ มานปรับ
แสง  (ตอแผน) พรม (ตอผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคํานวณ
เลข  พระพุทธรูป พระบรมรูป ฯลฯ  จะดําเนินการจัดซื้อ  เมื่อ
ขาดแคลนและมีความจําเปน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ  มีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3.  รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
    เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
   ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113
)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 330100]

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท
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            เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อ
ใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตาม
ปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน  โดยจายเปนคาวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟีล์
มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใสกลองถาย
รูป ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟีล์ม เม
มโมรี่การ์ด ฟีล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดี
โอเทป, แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ฯลฯ     
           เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113
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) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 331100]

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

             เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม  ดัดแปลง   ตอเติม  หรือปรับ
ปรุงวัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาตอหนวยหรือ
ตอชุดไมเกิน  20,000  บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
             โดยจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไม
คุมคา  ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  
- ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมคง
สภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ  
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล 
- ไดแก สิ่งของที่เปนอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการ

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563  14:53:47 หนา : 70/172



ซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง ดังนี้  แผงแปนอักขระหรือแปน
พิมพ์ (Key board) เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป
 (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เดอร์ (Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse)  พรินเตอร์สวิตชิ่ง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน ฯลฯ   
               เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ 
               ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดาน บริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัส
บัญชี 331400]

งบลงทุน รวม 43,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ฉากกั้นหอง (พาร์ติชั่น) จํานวน 10,000 บาท
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           เพื่อจายเปนคาจัดซื้อฉากกั้นหอง จํานวน 1 ชุด ครุภัณฑ์
ดังกลาว ไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาที่
สามารถจัดซื้อตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการดวยความ
ประหยัด
          ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัส
บัญชี 410100]

ตูเก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท

          เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 2 หลัง โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ดังนี้
1) แบบ 2 บาน
2) มีมือจับชนิดบิด
3) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
4) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
          ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงาน
คลัง (00113)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัส
บัญชี 410100]

โต๊ะทํางานเหล็กขนาด 4 ฟุต พรอมเกาอี้ จํานวน 13,800 บาท

          เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็กขนาด 4 ฟุต พรอม
เกาอี้ จํานวน 2 ชุด ครุภัณฑ์ดังกลาว ไมปรากฎในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาที่สามารถจัดซื้อตามราคาทอง
ตลาดและจะดําเนินการดวยความประหยัด
         ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113
)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 410100]
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดํา จํานวน 8,900 บาท

         เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง   โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ปี 2563 ดังนี้
      1)มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
      2)มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28
 หนาตอนาที (ppm) 
      3)สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
      4)มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
      5)มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จาน
วนไมนอยกวา 1 ชอง 
      6)มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
      7)มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 
      8)สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
       ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100
) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113
)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองคลัง] [รหัสบัญชี 331100]

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563  14:53:47 หนา : 73/172



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 370,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดตั้งอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และฝึก
ทบทวน (อปพร.)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร. ฯลฯ (ราย
ละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบลบานตาดกําหนดไว) 
                    เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแกไข   ฉบับที่  1 หนา 9 ขอ 4  
                    ตั้งจายจาก เงินรายได ปรากฏในดานบริหารงาน
ทั่วไป(00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการจิตอาสาปองกันภัยพิบัติ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจิตอาสาปองกันภัยพิบัติ (ราย
ละเอียดตามโครงการเทศบาล ตําบลบานตาดกําหนดไว) 
                    เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  3     หนา 5  ขอ  5  
                    ตั้งจายจาก เงินรายได ปรากฏในดานบริหารงาน
ทั่วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]
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โครงการซักซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการซักซอมแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ฯลฯ 
 (รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบลบานตาดกําหนดไว)  
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลงและแกไข  ฉบับที่  1 หนา 8  ขอ  2
 ตั้งจายจาก เงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน (00121)   [หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการรักษาความสงบเรียบรอย  การจัดระเบียบสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน
หมูบาน การรักษาความสงบเรียบรอยตางๆ  ฯลฯ (รายละเอียด
ตามโครงการเทศบาลตําบลบานตาดกําหนดไว) 
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลงและแกไข   ฉบับที่  1  หนา   9  ขอ  3
 ตั้งจายจาก เงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน (00121) [หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]
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โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในชวงเทศกาลปีใหม  เทศกาล
สงกรานต์  ฯลฯ  ไดแกคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาอาหารวาง คา
เครื่องดื่ม  และคาใชจายอื่นๆ ตามคําสั่งศูนย์ อปพร.  (ราย
ละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบลบานตาดกําหนดไว)
 เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด  ที่ มท.0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท.0810.4
/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561)
 เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565  เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลงและแกไข   ฉบับที่  1   หนา 8   ขอ  1
 ตั้งจายจาก เงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานทั่วไป (00100
) แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน (00121)  [หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 320300]

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน  ชุดดับ
เพลิง รองเทา หมวก ฯลฯ จะดําเนินการจัดซื้อเมื่อขาดแคลนและ
มีความจําเปนตองใชโดยจัดซื้อตามบันทึกขออนุมัติไมนอยกวา 12
 ครั้งตอปี  
            ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริหารทั่ว
ไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121
)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 331200]

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงตางๆ ฯลฯ จะดําเนินการ
จัดซื้อเมื่อขาดแคลนและมีความจําเปนตองใชโดยจัดซื้อตาม
บันทึกขออนุมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100) แผน
งานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน (00121) [หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 331600]
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เชน สายสูบน้ําดับเพลิง แผงกั้นจราจร นกหวีด ไฟฉาย ถาน
ไฟฉาย ถุงมือ เสื้อสะทอนแสง  วัสดุรถบรรทุกน้ํา ฯลฯ  จะดําเนิน
การจัดซื้อเมื่อขาดแคลนและมีความจําเปนตองใชโดยจัดซื้อตาม
บันทึกขออนุมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี  
ตั้งจายจาก เงินรายได  ปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100) แผน
งานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบภายใน (00121)     [หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 331700]
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,083,130 บาท

งบบุคลากร รวม 2,579,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,579,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,685,000 บาท

                เพื่อจายเปนคาเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นและ
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  5  ตําแหนง  ดังนี้
  1. ผูอํานวยการกองการศึกษา (อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง) 
จํานวน 1  ตําแหนง
  2. หัวหนาฝายบริหารงานการศึกษา (อํานวยการทองถิ่น ระดับ
ตน) จํานวน 1  ตําแหนง
  3. หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ (อํานวยการทองถิ่น ระดับ
ตน) จํานวน  1  ตําแหนง
  4. นักวิชาการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหนง   
                5. เจาพนักงานธุรการ     จํานวน  1  ตําแหนง 
                โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
                เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559
 2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211)[หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 220100]
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

            เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนผูอํานวยการกอง
การศึกษา (อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง) อัตราเดือนละ 5,600
  บาท  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12  เดือน
            เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
            ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 220200]
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

         เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนทอง
ถิ่น  ดังนี้
 1. ผูอํานวยการกองการศึกษา (อํานวยการทองถิ่นระดับ
กลาง) อัตราเดือนละ 5,600 บาท  เปนเงิน  67,200  บาท
        2. หัวหนาฝายบริหารงานการศึกษา (อํานวยการทอง
ถิ่น ระดับตน)  อัตราเดือนละ 1,500 บาท  เปนเงิน  18,000
  บาท
        3. หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาฯ (อํานวยการทอง
ถิ่น ระดับตน) อัตราเดือนละ 1,500 บาท        เปนเงิน  18,000
  บาท
 โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
        เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
        ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 220300]
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 700,320 บาท

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง พรอมเงินเพิ่ม
คาจางประจําปี  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
        เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนรายจายที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นอาจจาย
ได พ.ศ. 2559
2. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
        ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 220600]

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

            เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จางตามภารกิจและพนักงานทั่วไป  โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน  
            เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต
. ดวนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม  2555
  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
            ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 220700]
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งบดําเนินงาน รวม 489,110 บาท
ค่าตอบแทน รวม 234,110 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 59,110 บาท

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)   
ตั้งไว       59,110  บาท
  เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 
                เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม  (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 310100]

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจางที่มีคําสั่งใหปฏิบัติ
งานนอกเวลาตามความจําเปนเรงดวนของกองการศึกษา 
            เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
 4562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550  
            ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม  (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 310300]
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คาเชาบาน จํานวน 150,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิ
ไดรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
      ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม  (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  (00211) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 310400]

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงาน
เทศบาลผูมีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ 
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
            ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม  (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  (00211)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 310500]
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรของพนักงานเทศบาลและลูกจางที่มีคําสั่งใหไป
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง การเดินทาง คาที่พัก และคาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 60,000 บาท

                เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร เปนคา
ใชจายในการลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาล
และพนักงานจางที่มีคําสั่งใหไปราชการ ฯลฯ  
                เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557
                ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาบุคลากรครู
และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู
บริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น และเจาหนาที่ของกองการ
ศึกษา เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาจัดทําเอกสาร คากระเป๋าเอกสาร คาปายโครงการ คา
พิธีเปิด-ปิดโครงการฯ คาดอกไมธูปเทียน คาวุฒิบัตร คาพาหนะ
และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการฯ ฯลฯ (รายละเอียด
โครงการตาม ทต.กําหนด)  
            เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
            ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211)[หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 320300
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

         เพื่อจายเปนคาแรงหรือคาจางบํารุงรักษาหรือซอมแซม
วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอสราง เชน เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู
เอกสาร เกาอี้ หนาตาง พัดลม อาคาร เปลี่ยนไสกรองน้ํา ฯลฯ ที่
ชํารุดเสียหาย  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและกองการ
ศึกษา 
         เปนไปตามหนังสือสั่งการและระเบียบ   ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง  ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
 3) หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
 4) หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 080832/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
 5) หนังสือ ดวนมาก ที่ มท 080832/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563  14:53:47 หนา : 86/172



ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษถาย
เอกสาร หมึก  ดินสอ  ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
มุด เทป พี.วี.ซี. แบบใส  ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟมใส
เอกสาร สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ์ตางๆ ผา แปรงลบ
กระดาน ตรายาง ซองจดหมาย ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ไดจากการซื้อ
หรือจางพิมพ์ ของใชในการบรรจุหีบหอ  ตะแกรงวางเอกสาร น้ํา
ดื่ม น้ําแข็ง เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ  ภาพเขียน   พระบรมฉายาลักษณ์   กระดาน
ไวท์บอร์ด แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอแผน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องคํานวณ
เลข  พระพุทธรูป พระบรมรูป ฯลฯ ของกองการศึกษา  
            เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  
       ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) [หนวยงานที่รับผิดชอบ :กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 330100]
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวของกองการศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชน แปง ยาสีฟัน ไมกวาด แปรง มุง ผาปู
ที่นอน ปลอกมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ ถวยชาม ชอนสอม   ถัง
น้ําดื่ม  สบู  กระดาษชําระ  น้ํายาทําความสะอาดหองน้ํา  กระติก
น้ําแข็ง  ถังแก๊ส  น้ํายาลางจาน   ไมกวาด  แกวน้ําจาน
รอง กระจกเงา น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ถาด ที่
นอน มีด กระโถน เตาไฟฟา เตารีด กระทะไฟฟา หมอไฟฟารวม
ถึงหมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน ไมโครเวฟ ฯลฯ ที่ใชใน
กิจกรรมของกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความ
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลบานตาด   
     เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  
     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) [หนวยงานที่รับผิดชอบ :กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 330300]
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วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางและเครื่องมือ
ชาง เชน สี แปรง ไม เหล็ก อิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ  สําหรับใชใน
การซอมแซมสิ่งกอสราง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและกอง
การศึกษา
     เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  
      ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) [หนวยงานที่รับผิดชอบ :กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 331100]
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาเผยแพร  เชน ปายประชา
สัมพันธ์ เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป แผนซี
ดี) ภาพถายดาวเทียม ขาตั้งกลอง กระเป๋าใสกลองถายรูปฯลฯ ที่
ใชในกิจกรรมของกองการศึกษา   
        เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  
 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) [หนวยงานที่รับผิดชอบ :กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 331100]

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
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            เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของกองการ
ศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชน อุปกรณ์บันทึก
ขอมูล (
diskette, floppy disk, removable disk, compact disc, digi
tal video disc, flash drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผนกรองแสง  กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ์ (Key Board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป (Memory Chip) 
เชน RAMคัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder)  
เมาส์  (Mouse)  พรินเตอร์สวิ
ตชิ่งบ๊อกซ์  (Printer Switching Box)  เครื่องกระจาย
สัญญาณ  (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Cart, Antivirus Card, Sound Card X 
เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพดิคอล (Optical) เครื่องอานขอมูลแบบซีดี
รอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคา
หนวยหนึ่งไมเกิน 20,000.-บาท ฯลฯ ของกองการศึกษา    
            เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ  
     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ :กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 331400]
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งบลงทุน รวม 14,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,300 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ

เครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ไรสายแบบมีคันซักพรอมลอลาก จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียงอเนกประสงค์ไร
สายแบบมีคันชักพรอมลอลาก จํานวน 1 ชุด  ครุภัณฑ์ดังกลาว ไม
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งตามราคาที่สามารถจัด
ซื้อตามราคาทองตลาดและจะดําเนินการดวยความประหยัด 
            ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม  (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) [หนวยงานที่รับผิดชอบ :กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 310100]
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 4,300 บาท

            เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  จํานวน 1 เครื่อง  ครุภัณฑ์
ดังกลาวปรากฏในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนี้
            1) เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
            2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi 
            3) มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดํา สําหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอ
นาที 
            4) มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ตอ
นาที (ipm) 
            5) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
            6) มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
            7) สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
            ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม  (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211) [หนวยงานที่รับผิดชอบ :กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 310100]
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 12,209,917 บาท
งบบุคลากร รวม 3,276,060 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,276,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,401,020 บาท

        เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
        เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
การศึกษา] [รหัสบัญชี 220100]

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะชํานาญการ ตําแหนง พนักงาน
ครูเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 3,500 บาท  โดย
คํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12  เดือน
  เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 84,000 บาท ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210
) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) [หนวยงานที่
รับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 221100]
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 761,040 บาท

        เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจาง พรอมเงินเพิ่มคาจาง
ประจําปี  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน         12  เดือน  
        เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญ
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  564,000 บาท  และตั้งจายจากเงิน
รายได  197,040 บาท  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
การศึกษา] [รหัสบัญชี 220600]

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานทั่วไป  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน  12
  เดือน
  เปนไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่  14 พฤษภาคม 2555
  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์การให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่ว
คราว และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
การศึกษา] [รหัสบัญชี 220700]
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งบดําเนินงาน รวม 4,633,857 บาท
ค่าตอบแทน รวม 188,730 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 128,730 บาท

        เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) ของพนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง  
        เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
   ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
การศึกษา] [รหัสบัญชี 310100]

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงาน
เทศบาลผูมีสิทธิ์ไดรับตามระเบียบฯ 
  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2549 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
การศึกษา] [รหัสบัญชี 310500]

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563  14:53:47 หนา : 96/172



ค่าใช้สอย รวม 2,169,670 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 160,000 บาท

  เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการหรือจางเหมาบุคคลภายนอกให
ทําหรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง เชน คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียม คาจางเหมาแมบาน คา
จางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา  หรือบริการ
อื่นๆ ฯลฯ    
  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่  10 ก.ค. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการ
จางเอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น
  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
การศึกษา] [รหัสบัญชี 310100]
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปฐมนิเทศผูปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปฐมนิเทศผูปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เชน คาวัสดุ อุปกรณ์ คาจัดทําวารสาร คาอาหาร
วาง เครื่องดื่ม ฯลฯ (รายละเอียดโครงการตาม ทต
.กําหนด)สําหรับการอบรม  ประชาสัมพันธ์  และแจงใหผูปกครอง
ทราบ  
            เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน และการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
   2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง  ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562
      เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  หนา 103 ขอ 12 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศึกษา(00210)  งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)[หนวยงานที่รับผิด
ชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

                เพื่อจายเปนคาใชจายในการโครงการวันเด็กแหง
ชาติใหแกเด็กในเขตเทศบาลตําบลบานตาด เชน คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาของขวัญของรางวัล คาจางเหมาอาหาร คาอาหาร
วาง เละเครื่องดื่ม คาใชจายในการเปิด-ปิดงาน และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนของโครงการ ฯลฯ (รายละเอียดโครงการตาม ทต
.กําหนด) 
                เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน และการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
  2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง  ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  หนา 103 ขอ 12 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) [หนวยงานที่รับผิด
ชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 310300]

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน เชน คาตกแตงสถานที่   คา
อาหารและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ์ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของกับโครงการ ฯลฯ (รายละเอียดโครงการตาม ทต.กําหนด)  
      เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน และการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
   2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง  ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562
      เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  หนา 104 ขอ 14 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) [หนวยงานที่รับผิด
ชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563  14:53:47 หนา : 99/172



โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,944,670 บาท

                - เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวัน   
ตั้งไว      1,293,600   บาท 
  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบานตาด ทั้ง 7
 แหง อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน จํานวน 264
 คน  เปนเงิน 1,293,600 บาท
  เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง  ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562
                2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
  ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2174
  ลงวันที่ 13 เมษายน  2563
  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 4110
  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563
   เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1)  หนา 10 ขอ 1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212
)[หนวยงานที่รับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

  -คาจัดการเรียนการการสอน (รายหัว)       ตั้งไว      448,800
  บาท 
  เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล
บานตาด  ทั้ง 7 แหง  จํานวนเด็ก  264 คน  ในอัตราคน
ละ 1,700 บาท/ปี  
  เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง  ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562
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                2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
  ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2174
  ลงวันที่ 13 เมษายน  2563
  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 4110
  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563
         เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1)  หนา 10 ขอ 1    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  448,800 บาท ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) 
[หนวยงานที่รับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

  - คาหนังสือเรียน     ตั้งไว       35,800  บาท 
  เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบานตาด ทั้ง 7
 แหง  จํานวนเด็ก 179 คน  ในอัตราคนละ  200 บาท/ปี  
  เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง  ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562
                2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
  ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2174
  ลงวันที่ 13 เมษายน  2563
  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 4110
  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
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เติม (ฉบับที่ 1)  หนา 10 ขอ 1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212
)[หนวยงานที่รับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

  -คาอุปกรณ์การเรียน     ตั้งไว       35,800  บาท 
  เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์การเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบานตาด ทั้ง 7
 แหง  จํานวนเด็ก 179 คน  ในอัตราคนละ  200 บาท/ปี  
เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง  ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562
                2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
  ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2174
  ลงวันที่ 13 เมษายน  2563
  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 4110
  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563
  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1)  หนา 10 ขอ 1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

         -คาเครื่องแบบนักเรียน     ตั้งไว       53,700  บาท 
  เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-
5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบานตาด ทั้ง 7
 แหง  จํานวนเด็ก 179 คน  ในอัตราคนละ  300 บาท/ปี  
                เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง  ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562
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                2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
  ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2174
  ลงวันที่ 13 เมษายน  2563
  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 4110
  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1)  หนา 10 ขอ 1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212
)[หนวยงานที่รับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

  - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน    ตั้งไว       76,970  บาท 
  เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-
5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลบานตาด ทั้ง 7
 แหง  จํานวนเด็ก 179 คน  ในอัตราคนละ  430 บาท/ปี  
                เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง  ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562
                2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
  ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2174
  ลงวันที่ 13 เมษายน  2563
  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 4110
  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1)  หนา 10 ขอ 1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
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ไป ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212
)[หนวยงานที่รับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิด
ชอบงานดานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ 
ประจําปี พ.ศ. 2564

จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการ เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม และคาใชจายอื่นๆ ในการฝึกอบรม ฯลฯ 
          เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน และการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
   2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง  ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562
   3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 5289 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562
   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212)[หนวยงานที่รับผิดชอบ :กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการอบรมสัมมนาการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

จํานวน 15,000 บาท
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            เพื่อจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียนเขารับการฝึก
อบรมโครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
 พนักงานเทศบาลและพนักงานจางที่มีคําสั่งใหไปราชการ ฯลฯ  
            เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
            1. กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
            2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 5289 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562
    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212)[หนวยงานที่รับผิดชอบ :กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]

ค่าวัสดุ รวม 2,230,457 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,230,457 บาท

                เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบานตาด ดังนี้
          -เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลบานตาด           ทั้ง 7
 แหง  จํานวน 260 วัน จัดสรรใหเด็กจํานวน  264  คน  ในอัตรา
คนละ 7.37 บาท  เปนเงิน  505,877 บาท
  เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง  ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562
                2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
  ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2174
  ลงวันที่ 13 เมษายน  2563
  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 4110
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  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563
         ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)[หนวยงานที่รับผิดชอบ :กอง
การศึกษา][รหัสบัญชี 330400]

          -   เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  โรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ในเขต
เทศบาลตําบลบานตาด จํานวน 8 แหง จัดสรรใหเด็ก
อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 ในอัตราคนละ 7.37
 บาท  จํานวน 260 วัน จํานวนเด็กนักเรียน 900 คน  เปน
เงิน 1,724,580 บาท (เปิดเทอม 200 วัน ปิดเทอม 60 วัน)  
                เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
  1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง  ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562
                2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
  ลงวันที่ 19 มิถุนายน  2561  
  4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562
  5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2174
  ลงวันที่ 13 เมษายน  2563
  6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 4110
  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม  2563
         ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212)[หนวยงานที่รับผิดชอบ :กอง
การศึกษา] [รหัสบัญชี 330400]

ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 35,000 บาท
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            เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน  7  แหง  ในสังกัดเทศบาลตําบลบานตาด    เปน
เงิน  35,000  บาท  เปนไปตามตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
      1. กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
      2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
     ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม  (00200) แผนงานการศึกษา  (00210) งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
การศึกษา][รหัสบัญชี 340300]

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 7 แหง ในสังกัดเทศบาลตําบลบานตาด  เปน
เงิน  10,000  บาท  เปนไปตามตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
          1. กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2561
          2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
   ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
การศึกษา] [รหัสบัญชี 340200]
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งบลงทุน รวม 700,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 700,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุง ตอเติม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเปนคาปรับปรุง ตอเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ
            เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 13 พ.ศ.2552
2)พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
        ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในดานบริหารชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับกอนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการ
ศึกษา (รหัสบัญชี 421000)
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,600,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตําบลบาน
ตาด

จํานวน 3,600,000 บาท

            เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วันแกเด็กนักเรียนของโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบาน
ตาด (สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) จํานวน 8 แหง  ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200
 วัน  จํานวน 900 คน  เปนเงิน  3,600,000 บาท  
            เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง  ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562
     2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
     3) หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
     4) หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที่ 19
 มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
     5) หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786  ลงวันที่ 8
 พฤษภาคม  2562
     6) หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918  ลงวันที่ 16
 มิถุนายน  2552
     7) หนังสือ ดวนที่สุด  ที่ มท 0893.3/ว 1658  ลงวันที่ 22
  มีนาคม  2559
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212)[หนวยงานที่รับผิดชอบ :กอง
การศึกษา] [รหัสบัญชี 610200]
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,009,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,194,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,194,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 967,500 บาท

               เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 3 ตําแหนง     
               1.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน)   จํานวน 1  ตําแหนง
               2.หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข  (อํานวยการ
ทองถิ่น ระดับตน)   จํานวน 1  ตําแหนง
               3.นักวิชาการสาธารณสุข     จํานวน 1  ตําแหนง
               โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
                 เปนไปตามระเบียบ กฎหมายดังนี้
                1.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี  เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
                2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
                ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม  (00200)   แผนงานสาธารณสุข  (00220
)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)[หนวยงานที่รับ
ผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม][รหัสบัญชี 220100]
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

                   เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ของพนักงานสวน
ทองถิ่น ดังนี้
                  1.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม (อํานวยการทองถิ่น ระดับตน)  อัตราเดือนละ 3,500
 บาท เปนเงิน 42,000 บาท
                  2.หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข (อํานวยการ
ทองถิ่น ระดับตน)  อัตราเดือนละ 1,500 บาท   เปนเงิน 18,000
 บาท
                  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
                   เปนไปตามระเบียบ กฎหมายดังนี้
                  1.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี  เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน   พ.ศ.2535
                  2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
                ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม  (00200)   แผนงานสาธารณสุข  (00220
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) [หนวยงานที่รับ
ผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม][รหัสบัญชี 220300]
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 143,400 บาท

                     เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง
พรอมเงินเพิ่มคาจางประจําปี ประเภทตําแหนงพนักงานจางตาม
ภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต์ โดยคํานวณตั้งจายไวไม
เกิน 12 เดือน 
                    เปนไปตามระเบียบ กฎหมายดังนี้
                     1.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี  เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน    
                    พ.ศ.2535
                    2.หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558    
                    ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานสาธารณสุข (00220
)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)[หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม][รหัสบัญชี 220600]

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

                เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก
พนักงานจางตามภารกิจ โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
                เปนไปตามระเบียบ กฎหมายดังนี้
                 1.พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี  เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน  พ.ศ.2535
                 2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
.0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 
               ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม  (00200)   แผนงานสาธารณสุข  (00220
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) [หนวยงานที่รับ
ผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม][รหัสบัญชี 220700]

งบดําเนินงาน รวม 2,445,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

       - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล
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ประจําปี) ตั้งไว 10,000  บาท
          เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)  สําหรับพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจาง เปนกรณีพิเศษ ฯลฯ 
            เปนไปตามระเบียบ กฎหมายดังนี้
            1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
            2.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การ
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2557 
             3.หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท.0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
 เรื่อง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2558 
            4.หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด
ที่ มท.0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปี 
                ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม  (00200)   แผนงานสาธารณสุข  (00220
)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) [หนวยงานที่รับ
ผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม] [รหัสบัญชี 310100]

   
        - คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น   ตั้งไว 10,000
  บาท
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          เพื่อจายเปนคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่น ในการปฏิบัติหนาที่ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะเพิ่งพิง 
                เปนไปตามระเบียบ กฎหมายดังนี้
                1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สด ที่ มท
 0819.2/ว 4080 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
                2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว
 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
                3)  ขอ 3 ขอ4 และขอ 8 ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยวาดวยอาสาสมัครทองถิ่นขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น และการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562   
                เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565
 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 หนา 9 ขอ 9
                ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม  (00200)   แผนงานสาธารณสุข  (00220
)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) [หนวยงานที่รับ
ผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม] [รหัสบัญชี 310100]

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหกับพนักงานเทศบาลและพนักงานจางที่มีคําสั่งให
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามความจําเปนเรงดวนของเทศบาล
ตําบลบานตาด  ฯลฯ 
            เปนไปตามระเบียบ กฎหมายดังนี้
            1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2559 
            ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม  (00200)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)   งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)[หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม][รหัสบัญชี 310300]

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท
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            เพื่อจายเปนคาเชาบาน/เชาซื้อบานของพนักงาน
เทศบาลตามสิทธิที่เบิกได
            เปนไปตามระเบียบ กฎหมายดังนี้
            1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเรื่องคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562
            2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม  2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
            ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม  (00200)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)  งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม][รหัสบัญชี 310400]
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ค่าใช้สอย รวม 1,696,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 466,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการหรือจางเหมาบุคคลภาย
นอก  ใหทําหรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชการประกอบ
ดัดแปลง ตอเติมเสริมสรางครุภัณฑ์หรือสิ่งกอสราง เชน คาจางทํา
ปายประชาสัมพันธ์ตางๆ จางเหมาชวยงานกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม  งานดานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม  จางเหมา
ตัดหญา งานลอกทอระบายน้ํา กําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา
สาธารณะ งานดานสิ่งแวดลอมอื่นๆ  งานวิเคราะห์คุณภาพ
น้ํา  งานวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดลอมอื่นๆ ฯลฯ 
            เปนไปตามระเบียบ กฎหมายดังนี้
            1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
            2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542
            3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556
 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
            4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
ดําเนินการจางเอกชนและการเบิกจายคาจางเหมาบริการของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
            ตั้งจายจากเงินรายได      ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม  (00200)  แผนงานสาธารณสุข  (00220
)     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) [หนวยงานที่
รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม][รหัสบัญชี 320100]
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คาประกันภัยรถยนต์ จํานวน 35,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําประกันภัยรถยนต์
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  รถกูชีพ  รถบรรทุกขยะมูล
ฝอย ฯลฯ  
            เปนไปตามระเบียบ กฎหมายดังนี้
              1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  
          ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานสาธารณสุข  (00220)   งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม][รหัสบัญชี 320100]

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง ที่มีคําสั่งใหไปราชการ ที่เดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดตอราชการ โดยมีคาใช
จายประกอบดวย   คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใชสนามบิน และคาใชจายที่จําเปนในการเดินทาง ฯลฯ  
            เปนไปตามระเบียบ กฎหมายดังนี้
            1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
            2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
            ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม  (00200)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)   งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม][รหัสบัญชี 320300]
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คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนาใน
การพัฒนาบุคลากร  โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาลงทะเบียน
ฝึกอบรม สัมมนาของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ที่มีคําสั่ง
ใหไปราชการ ฯลฯ  
            เปนไปตามระเบียบ กฎหมายดังนี้
            1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
            ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม  (00200)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)     งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   (00221)   [หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม][รหัสบัญชี 320300]

โครงการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 1,035,000 บาท

            เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ (ราย
ละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบลบานตาด) 
            เปนไปตามระเบียบ กฎหมายดังนี้
            1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 17120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจาย
เงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
            ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ
.ศ. 2561-2565 หนา 113 ขอ 4 ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม  (00200)   แผนงานสาธารณสุข  (00220)   งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม][รหัสบัญชี 320300]
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โครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่แหลงกําเนิด จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ
ที่ แหลงกําเนิด (รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบลบาน
ตาด)  
            ตามระเบียบ กฎหมายดังนี้
            1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
            2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
            ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 หนา 199  ขอ 6  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงานสาธารณสุข  (00220
)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) [หนวยงานที่รับ
ผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม] [รหัสบัญชี 320300
]เปนไป

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง

จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรณรงค์รักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง(รายละเอียด
ตามโครงการเทศบาลตําบล
บานตาด) 
               เปนไปตามระเบียบ
                1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา   และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
                ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 หนา  111 ขอ  1  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงานสาธารณสุข  (00220
)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) [หนวยงานที่รับ
ผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม][รหัสบัญชี 320300]

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563  14:53:48 หนา : 119/172



โครงการรักน้ํา รักปา เทศบาลตําบลบานตาด จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรักน้ํา รักปา  (ราย
ละเอียดตามโครงการ ทต.บานตาด) 
            เปนไปตามระเบียบ
            1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการฝึกอบรมของเจาหนาที่  ทองถิ่น พ.ศ.2557
            2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
            ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 หนา 193 ขอ 98 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงานสาธารณสุข  (00220
)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)[หนวยงานที่รับ
ผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม] [รหัสบัญชี 320300]

โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษ์โลก จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษ์
โลก (รายละเอียดตามโครงการ ทต.บานตาด)                  
            ตามระเบียบ กฎหมายดังนี้  
            1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
            2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา   และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
            ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 หนา 192. ขอ 97 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงานสาธารณสุข  (00220
)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)[หนวยงานที่รับ
ผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม] [รหัสบัญชี 320300
] เปนไป

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท
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            เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินตางๆ เพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคาสิ่งของ
และคาแรงงานใหจายจากคาใชสอย  
          เปนไปตามระเบียบ
          สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเอง ปฏิบัติดังนี้ 
        (1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายคาใช
สอย 
        (2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพย์สินใหจาย
จากคาวัสดุเปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
               1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่ม
เติม ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 
               2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542
               3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม  2556 เรื่อง
รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณ
รายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
                4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายงบ
ประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
                5.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
               6.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์
และอัตราคาใชจายในการประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จายประจําปีในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
                ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม  (00200)  แผนงานสาธารณสุข  (00220) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม][รหัสบัญชี 320400]
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ค่าวัสดุ รวม 664,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน สมุด
บัญชี กระดาษถายเอกสาร หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไมบรรทัด ยาง
ลบ คลิป เป๊ก เข็มมุด เทป พี.วี.ซี. แบบใส  ลวดเย็บ
กระดาษ  กาว   แฟมใสเอกสาร   แบบพิมพ์ตางๆ  ผา
สําลี   แปรงลบกระดาน ตรายาง ซองจดหมาย  ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ที่
ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ์ ของใชในการบรรจุหีบหอ  ตะแกรง
วางเอกสาร น้ําดื่ม น้ําแข็ง เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัด
กระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ  ภาพเขียน   พระบรมฉายา
ลักษณ์   กระดานไวท์บอร์ด แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวย
งาน มูลี่ มานปรับแสง  (ตอแผน)  พรม  (ตอผืน)  นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน เครื่องคํานวณเลข  พระพุทธรูป พระบรมรูป ฯลฯจะดําเนิน
การจัดซื้อเมื่อขาดแคลนและมีความจําเปนตองใชโดยจัดซื้อตาม
บันทึกขออนุมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี
            เปนไปตามระเบียบ กฎหมายดังนี้
            1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ                  
            ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม  (00200) แผนงานสาธารณสุข  (00220)  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)[หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม][รหัสบัญชี 330100]
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

                  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและ
วิทยุ เชน ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟา เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตท์ไฟฟา หลอดไฟฟา เบรกเกอร์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม หมอแปลงไฟฟา (Step-Up, Step-Down) 
ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ไฟฉายสปอร์ตไลท์ หัวแรง
ไฟฟา เครื่องวัดความตานทานไฟฟา เครื่องวัดแรงดันไฟฟา มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟา
อัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯจะดําเนินการจัดซื้อเมื่อขาดแคลนและมีความจําเปน
ตองใชโดยจัดซื้อตามบันทึกขออนุมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี
                   เปนไปตามระเบียบ กฎหมายดังนี้
                1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
                ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม  (00200)   แผนงานสาธารณสุข  (00220
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) [หนวยงานที่รับ
ผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม][รหัสบัญชี 330200]
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

                เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงาน
ครัว  เชน แปรง มุง ผาปูที่นอน ปลอกมอน หมอน ผาหม ผาปู
โต๊ะ ถวยชาม ชอนสอม ถังน้ําดื่ม  สบู  กระดาษชําระ  น้ํายาทํา
ความสะอาดหองน้ํา  กระติกน้ําแข็ง  ถังแก๊ส  น้ํายาลางจานไม
กวาด  แกวน้ําจานรอง กระจกเงา น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ถาด ที่
นอน มีด กระโถน เตาไฟฟา เตารีด กระทะไฟฟา หมอไฟฟารวม
ถึงหมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน ไมโครเวฟ น้ําดื่ม น้ําแข็ง ถัง
ขยะ ถังขยะฯลฯจะดําเนินการจัดซื้อเมื่อขาดแคลนและมีความจํา
เปนตองใชโดยจัดซื้อตามบันทึกขออนุมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอ
ปี 
                ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม (00200)  แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม][รหัสบัญชี 331200]

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

                เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ,ยางนอก,ยางใน,สายไมค์,เพลา,ตลับลูก
ปน,น้ํามันเบรก,หัวเทียน,ไขควง,นอตและสกรู,กระจกมองขางรถ
ยนต์,หมอน้ํารถยนต์,กันชนรถยนต์, เบาะรถยนต์,ฟิล์มกรอง
แสง,เข็มขัดนิรภัย แมแรง,กุญแจปากตาย,กุญแจเลื่อน,คีม
ล็อค,ล็อคเกียร์,ล็อคคลัตช์,กระจกโคงมน,ล็อคพวงมาลัย,สัญญาณ
ไฟกระพริบ,สัญญาณไฟฉุกเฉินฯลฯ จะดําเนินการจัดซื้อเมื่อขาด
แคลนและมีความจําเปนตองใชโดยจัดซื้อตามบันทึกขออนุมัติไม
นอยกวา 12 ครั้งตอปี
                ตั้งจายจาก เงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม][รหัสบัญชี 330700]
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น เชน  น้ํามันดีเซลน้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน ถาน แก๊สหุง
ตม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง  ฯลฯจะดําเนินการจัดซื้อเมื่อขาด
แคลนและมีความจําเปนตองใชโดยจัดซื้อตามบันทึกขออนุมัติไม
นอยกวา 12 ครั้งตอปี
            ตั้งจายจาก เงินรายไดปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)[หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม][รหัสบัญชี 330800]

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ ไดแก เวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใชยา เคมีภัณฑ์ น้ํายา
ฆาเชื้อ ฯลฯ (รายละเอียดตามบัญชีกระทรวงสาธารณสุข
กําหนด)จะดําเนินการจัดซื้อเมื่อขาดแคลนและมีความจําเปนตอง
ใชโดยจัดซื้อตามบันทึกขออนุมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี
            เปนไปตามระเบียบ กฎหมายดังนี้
            1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
            ตั้งจายจาก เงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม][รหัสบัญชี 330900]
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย ฯลฯจะดําเนิน
การจัดซื้อเมื่อขาดแคลนและมีความจําเปนตองใชโดยจัดซื้อตาม
บันทึกขออนุมัติไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี
            ตั้งจายจาก เงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม][รหัสบัญชี 331200]

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563  14:53:48 หนา : 126/172



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน  อุปกรณ์
บันทึก
ขอมูล (
diskette, floppy disk, removable disk, compact disc, digi
tal video disc, flash drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผนกรองแสง  กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ์ (Key Board) 
เมนบอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป ( Memory Chip)  
เชน RAM คัตชีทฟีดเดอร์ ( Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) 
พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Cart, Antivirus Card, Sound Card X 
เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์  (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพดิคอล (Optical )  เครื่องอานขอมูลแบบซีดี
รอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคา
หนวยหนึ่งไมเกิน 20,000.-บาท ฯลฯ   จะดําเนินการจัดซื้อเมื่อ
ขาดแคลนและมีความจําเปนตองใชโดยจัดซื้อตามบันทึกขออนุมัติ
ไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี
            เปนไปตามระเบียบ กฎหมายดังนี้
            1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
            ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม  (00200)   แผนงานสาธารณสุข  (00220) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม] [รหัสบัญชี 331400]   
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วัสดุอื่น จํานวน 1,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น   จะดําเนินการจัดซื้อเมื่อ
ขาดแคลนและมีความจําเปนตองใชโดยจัดซื้อตามบันทึกขออนุมัติ
ไมนอยกวา 12 ครั้งตอปี  
            เปนไปตามระเบียบ กฎหมายดังนี้
            1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
            ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม][รหัสบัญชี 331700]

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมโครงสรางของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญที่ไมรวมถึงคาบํารุงรักษาตามปกติหรือคาซอม
แซม ฯลฯ 
            ตั้งจายจาก เงินรายได   ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม  (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)   [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม][รหัสบัญชี 411800]
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งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข

จํานวน 320,000 บาท

                  เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/ หมูบาน สําหรับ
การดําเนินงานตามแนวทางโครงการตามพระราชดําริดาน
สาธารณสุขโดยอุดหนุนให คณะกรรมการชุมชน/หมูบา  เปนผู
ดําเนินการหมูบานละ 20,000 บาท จํานวน 16 หมูบาน เพื่อขับ
เคลื่อนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ในกิจกรรมตางๆ ให
มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เชน คาใชจายใน
การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูน
ความรู ความสามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับ
การอบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผย
แพร ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภารกิจของ
แตละโครงการ (ตามรายละเอียดโครงการ)
                   เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ดังนี้
                   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
     2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
                   เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565
) หนา 162 ขอ55ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดาน
บริการชุมชนและสังคม  (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) [หนวยงานที่รับ
ผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม][รหัสบัญชี 610300]
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 54,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 54,300 บาท

ค่าใช้สอย รวม 54,300 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

จํานวน 14,300 บาท

เพื่อจายตามโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี   โดย ใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นสํารวจขอมูล
และคีย์ขอมูลจํานวนสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจา
ของ  โดยสํารวจปีละ 2 ครั้ง(ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และ
ครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน)  และเบิกคาตอบแทนใหแกผู
ปฏิบัติงานตามจํานวนสุนัขและแมวตัวละ  3 บาทตอครั้ง (หนวย
งานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขฯ)  
                  เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ดังนี้
                  1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่องซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
                 ปรากฏในตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 หนา 114 ขอ 6 
                 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม  (00200)   แผนงานสาธารณสุข (00220
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) [หนวยงานที่รับ
ผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม][รหัสบัญชี 320300]
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการวัยใสปองกันภัยโรคติดตอและทองไมพรอม จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการวัยใสปองกันภัยโรค
ติดตอและทองไมพรอมเชน คาวิทยากร  คาปายโครงการ คา
อาหาร คาอาหารวาง  และเครื่องดื่ม ฯลฯ  (รายละเอียดตาม
โครงการเทศบาลตําบลบานตาด) 
            เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ดังนี้
            1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
            2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา   และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559  
            ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 หนา 113 ขอ 5 .ตั้งจายจาก เงินรายได   ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสาธารณสุข (00220
)  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223) [หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม][รหัส
บัญชี 320300]
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 30,000 บาท

            เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา(ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) เชน คาวิทยากร คาปายโครงการ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัคซีนและอุปกรณ์ในการ
ฉีดวัคซีน   เพื่อปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา ทั้งที่มีเจาของ
และไมมีเจาของ   จากการสํารวจขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น หรือรายงานการสํารวจประชากรสุนัขและแมว ฯลฯ (ราย
ละเอียดตามโครงการเทศบาลตําบลบานตาด) 
            เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ดังนี้
            1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  เรื่องซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
            ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565
 หนา 112 ขอ 3 ตั้งจายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000   ปรากฏ
ในดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสาธารณ
สุข (00220)  งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม][รหัส
บัญชี 320300]
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,382,142 บาท

งบบุคลากร รวม 3,377,142 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,377,142 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,162,440 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี   โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน   
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี เงิน
บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
                    ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะชุมชน (00240
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  [หนวยงาน
รับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัสบัญชี 220100]
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 72,200 บาท

-เงินเพิ่มคาครองชีพ  ตั้งไว   5,000   บาท
                    เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานเทศบาล  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  
                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)   แผนงานเคหะชุมชน (00240
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  [หนวยงาน
รับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัสบัญชี 220200]

- เงินตอบแทนรายเดือนผูอํานวยการ กองชาง     ตั้งไว   67,200
  บาท
                    เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนผูอํานวยการ
กองชาง ผูดํารงตําแหนงประเภท อํานวยการทองถิ่น ระดับ
กลาง อัตราเดือนละ 5,600 บาท โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12
 เดือน 
                    เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงิน
เดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535
                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)   แผนงานเคหะชุมชน (00240
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  [หนวยงาน
รับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัสบัญชี 220200] 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 103,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ผูดํารง
ตําแหนงประเภท อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง อัตราเดือน
ละ 5,600 บาท และเงินประจําตําแหนงหัวหนาฝายการโยธา หัว
หนาฝายแบบแผนและกอสราง ผูดํารงตําแหนงประเภท อํานวย
การทองถิ่น ระดับตน อัตราเดือนละ 1,500 บาท   โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน
                    เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงิน
เดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ
.ศ. 2535  
                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะชุมชน (00240
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) [หนวยงาน
รับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัสบัญชี 220300]  

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 928,242 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนักงานจางพรอมเงินเพิ่มคาจาง
ประจําปี  โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน 
                    ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะชุมชน (00240
)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
                    เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงิน
เดือน เงินปี เงินบําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ
.ศ. 2535 [หนวยงานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัสบัญชี 220600] 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 111,060 บาท

                    เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป โดยคํานวณตั้ง
จายไวไมเกิน 12 เดือน 
                    ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ดวนที่สุด มท 0809.3/ว.1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
 เรื่องหลักเกณฑ์การใหขาราชการหรือพนักงานสวนทอง
ถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงิน
เพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)   แผนงานเคหะชุมชน (00240
) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  [หนวยงาน
รับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัสบัญชี 220700] 
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งบดําเนินงาน รวม 905,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น  (เงินรางวัลประจําปี) ตั้งไว  10,000
  บาท
                    เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น  (เงิน
รางวัลประจําปี) ใหแกพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ฯลฯ  
                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปน
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ  
                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240
)  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) [หนวย
งานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัสบัญชี 310100] 

- คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง    ตั้งไว  60,000  บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางในการ
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางตางๆ 
                    เปนไปตามระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวของ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.5/ว156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว38 ลงวัน
ที่ 28 เมษายน 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240
)  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  [หนวย
งานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัสบัญชี 310400] 
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คาเชาบาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานเทศบาล ฯลฯ 
                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีเบิกจายเงินคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น  
                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240
)  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  [หนวย
งานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัสบัญชี 310400] 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเลาเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล  ฯลฯ  
                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2549 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3
/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240
)  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) [หนวย
งานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัสบัญชี310500]
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คาธรรมเนียมในการขอรับบริการ
ตางๆ ของเทศบาลใหกับผูรับจางทําการอยางใดอยาง
หนึ่ง เชน คาเย็บหนังสือ,คาเขาปกหนังสือ,คาถายเอกสารแบบ
พิมพ์ คาธรรมเนียมในการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟา ติดตั้งมาตรวัด
น้ํา ติดตั้งโทรศัพท์ คาเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟา คาสํารวจ รังวัด ปัก
หมุดเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ คาทดสอบกําลังอัดคอนกรีต คา
ทดสอบความหนาแนนของชั้นดิน คาทดสอบการรับน้ําหนักของ
ชั้นดินฐานราก คาทดสอบปริมาณน้ําบอบาดาล คาสํารวจทาง
ธรณีฟิสิกส์ หรือบริการอื่นๆ ฯลฯ 
                    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย วาดวย ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ 17120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เรื่อง หลัก
เกณฑ์การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น
                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240
)  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  [หนวย
งานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัสบัญชี320100] 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาที่พัก คาพาหนะ คาบริการที่จอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายที่จํา
เปนในการเดินทางอื่นๆ 
                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ
.ศ. 2559
                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240
)  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) [หนวย
งานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัสบัญชี320300] 

คาใชจายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร  เปนคาใช
จายในการลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จาง ฯลฯ  
                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมขององค์การปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240
)  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  [หนวย
งานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัสบัญชี320300]        
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

             เพื่อจายเปนคาบํารุง รักษา ซอมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งสิ่งของและ
คาแรงงาน 
                    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น  

ค่าวัสดุ รวม 535,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษถาย
เอกสาร  ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด  ตรายาง  กระดาน
ไวท์บอร์ด  แฟม  กาว  เครื่องเย็บกระดาษ  ลวดเย็บ
กระดาษ   เทปติดสัน  เทปใส  เครื่องคํานวณ ฯลฯ 
                    ตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณองค์กรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2558 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240
) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  [หนวย
งานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัสบัญชี330100]
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาอุปกรณ์ไฟฟาในงานไฟฟา
สาธารณะ งานไฟฟาประปา  เชน  ฟิวส์  สาย
ไฟฟา ปลั๊ก  สวิทซ์  คัตเอาท์  หลอดไฟฟา  บัลลาสต์   เบรก
เกอร์  แมกเนติค โอเวอร์โหลด โฟโตสวิทช์อัตโนมัติ  แบ็ตเต
อรี่  เทปพันสายไฟฟา ระบบตูควบคุม  ฯลฯ  
                    ตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนมาก      ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณองค์กรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2558 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งาน
ไฟฟาถนน (00242) [หนวยงานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัส
บัญชี 330200 ]
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วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางและเครื่องมือ
ชาง เชน น้ํามันทาไม สี แปรง อิฐ หิน ปูน ทราย ยางมะตอย
สําเร็จรูป ฯลฯ  
                    ตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณองค์กรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2558 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240
)  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  [หนวย
งานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัสบัญชี 330600]

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

            เพื่อจายเปนคายานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน เพลา ตลับลูกปน น้ํามันมัน
เบรก หัวเทียน ไขควง น็อต สกรู กระจกมองขางรถยนต์ หมอน้ํา
รถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ  ตาม
หนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
                    ตามงบประมาณองค์กรปกครองสวนทองถิ่น และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2558 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240
)  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
  [หนวยงานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัสบัญชี 330700] 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล,น้ํามันก๊าด,น้ํามัน
เบนซิน,ถานแก็สหุงตม,น้ํามันจารบี,น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใชงาน
หรือกิจกรรมของเทศบาล เชน รถกระเชาไฟฟา รถกระบะตอน
เดียว และรถจักรยานยนต์ 
                    ตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณองค์กรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2558 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240
)  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  [หนวย
งานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัสบัญชี 330800] 
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน สารเคมี
ปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์
สัตว์ปีกและสัตว์น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช หญา เชือก ผาใบ ผาพลาสติก หนากากปองกันสาร
เคมี สปริงเกอร์ สายยางฉีดน้ํา จอบ เสียบ ฯลฯ  
                    ตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณองค์กรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2558 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240
)  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) [หนวย
งานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัสบัญชี 331000]

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายใหกับพนักงาน
เก็บขยะมูลฝอย เชน รองเทาบู๊ท ถุงมือผาปิดจมูก ฯลฯ  
                    ตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณองค์กรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2558 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240
)  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241
)   [หนวยงานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัสบัญชี 331200]
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน หมึก  แผน
หรือจานบันทึก
ขอมูล  (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แผนกรองแสง  กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ์ (KeyBoard) เมน
บอร์ด (Main Board) เมมโมรี่ชิป ( Memory Chip)  คัตชีทฟีด
เดอร์ ( Cut Sheet Feeder) เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิ
ตชิ่ง  บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Cart, Anti virus Card, Sound  CardX 
เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพดิคอล (Optical )   เครื่องอานขอมูลแบบซีดี
รอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ 
                    ตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนมาก    ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณองค์กรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2558 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240
) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  [หนวย
งานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัสบัญชี331400]
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วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุประปา เชน ทอพีวีซี ขอตอ
ตรง ของอ กาวทาทอประปา ก๊อกน้ํา วาวล์น้ําประตูน้ํา เทปพัน
เกลียว เข็มขัดรัดทอ  ฯลฯ  
                    ตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทราย
จายตามงบประมาณองค์กรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2558 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณ
                    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240
)  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) [หนวย
งานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัสบัญชี 331000]

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุง รักษา ซอมแซม ประกอบขึ้นใหม ดัด
แปลง ตอเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) [หนวยงานรับผิด
ชอบ:กองชาง]  [รหัสบัญชี 411800]
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,432,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,432,800 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,432,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 400,000 บาท

                  เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมใหกับเทศบาลนคร
อุดรธานีในการทิ้งขยะมูลฝอย ฯลฯ  จํานวน 12 เดือน   
                 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม] [รหัสบัญชี 320100]

คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,032,800 บาท

            เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ  ใหกับผูรับจางทํา
การอยางใดอยางหนึ่ง หรือจางเหมาบุคคลภายนอกใหดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่ง เชน งานเก็บขนขยะมูลฝอย  งานกวาดถนน
สองขางทาง ฯลฯ  
            เปนไปตามระเบียบดังนี้
            1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
            2.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542
            3.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16   กรกฎาคม 2556
 เรื่อง  รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายประจําปี
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
            4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 17120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง    หลักเกณฑ์การเบิก
จายเงินคาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
            ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานเคหะชุมชน (00240)  งานกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม] [รหัสบัญชี 320100]
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองอุดรธานี จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองอุดรธานีตาม
โครงการปองกันและแกไขปัญหายาเสพติด (รายละเอียดตาม
โครงการอําเภอเมืองอุดรธานี)
  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นปี 2561-2565 หนา 212 ขอ 4   
  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสรางความเขมแข็ง ของชุมชน (00250
)  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 610200] 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 400,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด จํานวน 300,000 บาท

                เพื่อเปนคาใชจายในโครงการแขงขันกีฬาตานภัยยา
เสพติด เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเงินรางวัล คาถวย
รางวัล คาเหรียญรางวัล คาสถานที่ คาจัดทําปายโครงการ  คา
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน คาวัสดุอุปกรณ์กีฬา คาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ  
                เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
  2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง  ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562
          เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หนา 1 ขอ 1 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏ
ในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานกีฬาและ
นันทนาการ  (00262) [หนวยงานที่รับผิดชอบ :กองการ
ศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาใหกับหมู
บาน จํานวน 16 หมูบาน, โรงเรียนและหนวยงานอื่นๆ  ในเขต
เทศบาลตําบลบานตาด ที่ขอ (ยืม) และขอรับการสนับสนุนวัสดุ
และอุปกรณ์ทางการกีฬา ฯลฯ  
            ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ  (00262) [หนวย
งานที่รับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 331300]
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

                เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง เชน คาปายโครงการ คาวัสดุ คาอุปกรณ์ คา
วิทยากร คาสถานที่  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเงินรางวัล คา
ถวยรางวัล  คาใชจายในการเปิด-ปิดโครงการ  และคาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปนของโครงการ ฯลฯ (รายละเอียดโครงการตาม ทต
.บานตาด กําหนด)  
                เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
  2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง  ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562
                เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  หนา 100 ขอ 7  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]
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โครงการฝึกอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรมแกบุคลากร จํานวน 20,000 บาท

                เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฝึกอบรม
ดานคุณธรรมและจริยธรรมแกบุคลากร เชน คาปายโครงการ คา
กระเป๋าเอกสาร คาวัสดุ คาวิทยากร คาจางเหมาอาคาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาใชจายในการเปิด-ปิดโครงการ  และคาใช
จายอื่นๆที่จําเปนของโครงการ ฯลฯ (รายละเอียดโครงการ
ตาม ทต.บานตาด กําหนด) 
                เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
  2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง  ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562
                ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ :กองการศึกษา] [รหัสบัญชี 320300]   
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โครงการวันสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท

                เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานโครงการวัน
สงกรานต์ เชน คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ์ คาวิทยากร คา
สถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายในการเปิด-ปิด
โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนของโครงการฯลฯ  
                เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
  2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง  ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562
                เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หนา 15 ขอ 1 ตั้งจายจากเงินราย
ได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น (00263) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 320300]
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โครงการสืบสานงานประเพณีวันเขาพรรษา จํานวน 50,000 บาท

                เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานโครงการสืบสาน
งานประเพณีวันเขาพรรษา เชน คาปายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ์  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายในการเปิด-ปิด
โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนของโครงการฯลฯ  
                เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559   
  2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง  ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562
                เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
  หนา 100 ขอ 8 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา] [รหัส
บัญชี 320300]     
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 6,000,000 บาท

งบลงทุน รวม 6,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,000,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสราง ถนน คสล.หมูที่ 1 จํานวน 944,000 บาท

        เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1
 สายทางบานนางทินถึงสี่แยก กศน. หมูที่ 1 กวาง 4.00
 เมตร ยาว 470 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดจุดเริ่มตน
โครงการ (E 102.781887  N 17.309179) จุดสิ้นสุด
โครงการ (E 102.783480  N 17.311300) ตามแบบแปลนเลข
ที่ บต. 06/2564  
        เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
        เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)  หนา 8
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานเศรษฐกิจ  (00300) แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้น
ฐาน (00312)  [หนวยงานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัส
บัญชี 420900]  
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โครงการกอสรางดาด คสล.คันทาง หมูที่ 7 จํานวน 223,000 บาท

        เพื่อจายเปนคากอสรางดาด คสล.คันทาง  สายทางไป
วัด+รอบหมูบาน หนา 0.10 เมตร ยาว 240.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ดาด คสล.ไมนอยกวา 481.00 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มตน
โครงการ (E 102.732557  N 17.227134) จุดสิ้นสุด
โครงการ (E 102.731434  N 17.225264) ตามแบบแปลนเลข
ที่ บต. 16/2564 
        เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
        เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)  หนา 16
        ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานเศรษฐกิจ  (00300
) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครง
สรางพื้นฐาน (00312)  [หนวยงานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัส
บัญชี 420900]  

โครงการกอสรางโดมอาคารสนามกีฬาสวนกลางหมูบาน หมูที่ 3 จํานวน 450,000 บาท

        เพื่อจายเปนคากอสรางโดมอาคารสนามกีฬาสวนกลางหมู
บาน หมูที่ 3 กวาง 13.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร พิกัดจุดเริ่มตน
โครงการ (E 102.743656  N 17.301690) จุดสิ้นสุด
โครงการ - ตามแบบแปลนเลขที่ บต. 12/2564    
        เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
        เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หนา 38
        ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานเศรษฐกิจ  (00300
) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครง
สรางพื้นฐาน (00312)  [หนวยงานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัส
บัญชี 420900]  

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563  14:53:48 หนา : 157/172



โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 10 จํานวน 194,000 บาท

        เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10
  สายทางซอยบานนางกัญณิช  จินดา บานสุขสมบูรณ์   คุมโนน
หอม  กวาง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.15
 เมตร  พิกัดจุดเริ่มตนโครงการ  (E 102.760051 N 17.263284
) จุดสิ้นสุดโครงการ (E 102.760005  N 17.264167) ตามแบบ
แปลนเลขที่ บต. 11/2564  
        เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
        เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-256 เพิ่มเติม
และ เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3) หนา 22
        ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานเศรษฐกิจ  (00300
) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครง
สรางพื้นฐาน (00312)  {อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-
256  เปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3) หนา 317 ขอ 110} [หนวยงานรับ
ผิดชอบ:กองชาง]  [รหัสบัญชี 420900]  

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 11 จํานวน 244,000 บาท

            เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 11  สายทางบานนายบุญจันทร์  เกาะแกว  กวาง 4.00
 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร (ชวงที่ 2) พิกัดจุดเริ่มตน
โครงการ (E 102.739767  N 17.313483) จุดสิ้นสุด
โครงการ (E 102.740137  N 17.314510) ตามแบบแปลนเลข
ที่ บต. 08/2564 
        เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562  
        เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)  หนา 24
        ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานเศรษฐกิจ (00300
) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานกอสรางโครง
สรางพื้นฐาน (00312)  [หนวยงานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัส
บัญชี420900]  
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โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 13 จํานวน 109,000 บาท

        เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 13
  สายทางจากบานเครือหวายดินไปบานโนนสูง กวาง 4.00
 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ชวงที่ 2)  พิกัดจุดเริ่ม
ตนโครงการ (E 102.828826  N 17.269169) จุดสิ้นสุด
โครงการ (E 102.829168  N 17.269267) ตามแบบแปลนเลข
ที่ บต. 09/2564 
        เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
        เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3)  หนา 28
        ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานเศรษฐกิจ  (00300
) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครง
สรางพื้นฐาน (00312)  [หนวยงานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัส
บัญชี 420900] 

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 4 จํานวน 338,000 บาท

            เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย
ทางบานตาณรงค์ บานนิคมผานศึก 2 หมูที่ 4  กวาง 3.50
 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  พิกัดจุดเริ่มตน
โครงการ (E 102.73101  N 17.290621) จุดสิ้นสุด
โครงการ (E 102.753618  N 17.289122) ตามแบบแปลนเลข
ที่ บต. 07/2564 
        เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
        เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)  หนา 10
        ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานเศรษฐกิจ (00300
) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครง
สรางพื้นฐาน (00312)  [หนวยงานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัส
บัญชี 420900]  
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 จํานวน 375,000 บาท

          สายที่ 1 เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายทางบานนางสมหมาย บัวบุญ (ชวงที่ 2) ตั้ง
ไว จํานวน 233,000 บาท  ระยะทาง 120.00 เมตร กวาง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดจุดเริ่มตน
โครงการ (E 102.738395  N 17.267541) จุดสิ้นสุด
โครงการ (E 102.737377  N 17.266961) ตามแบบแปลนเลข
ที่ บต. 10/2564 
        เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
        เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565   เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)   หนา 18
        ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานเศรษฐกิจ (00300
) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครง
สรางพื้นฐาน (00312)  [หนวยงานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัส
บัญชี 420900]  

        สายที่ 2 เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายทางบานนายสมนึก  คําปัน  (ชวงที่ 2)   ตั้ง
ไว จํานวน 142,000 บาท  ระยะทาง 73.00 เมตร กวาง 4.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร (ชวงที่ 2 ) พิกัดจุดเริ่มตน
โครงการ (E 102.738395  N 17.267541) จุดสิ้นสุด
โครงการ (E 102.737377  N 17.266961)  ตามแบบแปลนเลข
ที่ บต. 17/2564 
        เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
        เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หนา 18
        ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานเศรษฐกิจ (00300
) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครง
สรางพื้นฐาน (00312)  [หนวยงานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัส
บัญชี 420900]  
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โครงการกอสรางปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูที่ 14 จํานวน 375,000 บาท

        เพื่อจายเปนคากอสรางโรงสูบน้ํา ถังน้ําใสและระบบสูบ
น้ํา  คุมหนองเขื่อนฟา บานตาดใต   พิกัดจุดเริ่มตน
โครงการ (E 102.796076  N 17.303229) ตามแบบแปลนเลข
ที่ บต. 13/2564 
        เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
        เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3)  หนา 36
        ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานเศรษฐกิจ  (00300
) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครง
สรางพื้นฐาน (00312)  [หนวยงานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัส
บัญชี 420900]  
  

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  หมูที่ 5 จํานวน 375,000 บาท

        เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูปคอนกรีตอัด
แรง สายทางซอยคุมนอยหลังวัดบานกกสะ
ทอน  ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร พรอมฝารางระบายน้ํา คสล
. ระยะทาง 180.00 เมตร พิกัดจุดเริ่มตน
โครงการ (E 102.803583  N 17.283058) จุดสิ้นสุด
โครงการ (E 102.804370  N 17.282365) ตามแบบแปลนเลข
ที่ บต. 05/2564 
        เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
        เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หนา 12
        ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานเศรษฐกิจ  (00300
) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครง
สรางพื้นฐาน (00312)  [หนวยงานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัส
บัญชี 420900]  
 

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563  14:53:48 หนา : 161/172



โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 12 จํานวน 375,000 บาท

        เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูปคอนกรีตอัด
แรง หมูที่ 12 สายทางบานนางจิตรวดี - บานนางบุญ
ไทย ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร พรอมฝารางระบายน้ํา คสล. ระยะ
ทาง  170.00 เมตร (ชวงที่ 2) พิกัดจุดเริ่มตน
โครงการ (E 102.725824  N 17.298705) จุดสิ้นสุด
โครงการ (E 102.727438  N 17.298818) ตามแบบแปลนเลข
ที่ บต. 03/2564 
        เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
        เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)  หนา  26
        ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานเศรษฐกิจ  (00300
) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครง
สรางพื้นฐาน(00312)  [หนวยงานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัส
บัญชี 420900]  

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 16 จํานวน 532,000 บาท

        เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูปคอนกรีตอัด
แรง สายทางบานนายสุพจน์ ศรีตระการ ถึงถนนบานตาด - บาน
หนองประเสริฐ ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร พรอมฝารางระบาย
น้ํา คสล. ระยะทาง 250.00 เมตร พิกัดจุดเริ่มตน
โครงการ (E 102.803236  N 17.271578) จุดสิ้นสุด
โครงการ  (E 102.802019  N 17.270758) ตามแบบแปลนเลข
ที่ บต. 01/2564 
        เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
        เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)  หนา 32
        ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานเศรษฐกิจ  (00300
) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครง
สรางพื้นฐาน (00312)  [หนวยงานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัส
บัญชี 420900]  

วันที่พิมพ์ : 29/9/2563  14:53:48 หนา : 162/172



โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 6 จํานวน 375,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูปคอนกรีตอัด
แรง สายทางบานผานศึก 3 ถึง บานผานศึก 2 (จากศาลา
ประชาคมถึงบานนางตุมทอง วรรณพงษ์)  ขนาด 0.58 x 0.60
 เมตร พรอมฝารางระบายน้ํา คสล. ระยะทาง 183.00 เมตร (ชวง
ที่ 1) พิกัดจุดเริ่มตนโครงการ (E 102.735234  N 17.284269
) จุดสิ้นสุดโครงการ (E 102.733578  N 17.283720) ตามแบบ
แปลนเลขที่ บต. 04/2564 
        เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
        เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หนา 14
        ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานเศรษฐกิจ  (00300
) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครง
สรางพื้นฐาน (00312)  [หนวยงานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัส
บัญชี 420900]  

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 9 จํานวน 461,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําสําเร็จรูปคอนกรีตอัด
แรง ซอยทางแยกขางวัดโนนเดื่อ - คลองชล
ประทาน  ขนาด 0.58 x 0.60 เมตร พรอมฝารางระบายน้ํา คสล
. ระยะทาง  223.00 เมตร พิกัดจุดเริ่มตน
โครงการ (E 102.803783  N 17.269541) จุดสิ้นสุด
โครงการ  (E 102.805744  N 17.269387) ตามแบบแปลนเลข
ที่ บต. 02/2564  
        เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
        เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หนา 20
        ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานเศรษฐกิจ  (00300
) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครง
สรางพื้นฐาน (00312) [หนวยงานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัส
บัญชี 420900]  
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โครงการวางระบบทอประปาหมูบาน  หมูที่ 2 จํานวน 250,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวางระบบทอประปาหมูบานชนิดทอ PVC. 
ชั้น 8.5  สายทางจากหอถังสูงถึงโรงสูบน้ํา บานหลุบหวาย หมูที่ 2
 ระยะทางรวมไมนอยกวา 685.00 เมตร พิกัดจุดเริ่มตน
โครงการ (E 102.754285  N 17.227443) จุดสิ้นสุด
โครงการ (E 102.755341  N 17.234065) ตามแบบแปลนเลข
ที่ บต. 15/2564 
        เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
        เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)  หนา 34
        ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานเศรษฐกิจ  (00300
) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครง
สรางพื้นฐาน (00312)  [หนวยงานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัส
บัญชี 420900]  
  

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมหินคลุก  หมูที่ 15 จํานวน 380,000 บาท

         เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนเดิมโดยเสริมหินคลุก หมู
ที่ 15 สายทางไปคุมบานโนนเดื่อ ระยะทาง 600.00 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 2,820 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มตน
โครงการ (E 102.782721  N 17.221683) จุดสิ้นสุด
โครงการ  (E 102.786744 N 17.225342) ตามแบบแปลนเลข
ที่ บต. 14/2564
        เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
        เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง  (ฉบับที่ 3)  หนา 38  
        ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานเศรษฐกิจ (00300
) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครง
สรางพื้นฐาน (00312)  [หนวยงานรับผิดชอบ:กองชาง]  [รหัส
บัญชี 421000]  
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสงเสริมสนับสนุนโครงการรวมใจภักดิ์  รักษ์พื้นที่สี
เขียวโดยการปลูกตนไม  ปรับปรุงสวนสาธารณะเพื่อแกไขปัญหา
ภาวะโลกรอน  
                    เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่นดวนที่สุด ที่  มท0891.4/306 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2555
  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุดที่มท
 0891.4/682 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555  ฯลฯ  (รายละเอียด
โครงการตามเทศบาลตําบลบานตาดกําหนด)
                    เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและแกไข   ฉบับที่  1  หนา   18
   ขอ  1 
                    ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการ
เกษตร (00321 [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320300]

โครงการพืชผักปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพืชผักปลอดภัย เชน  คาวัสดุ
อุปกรณ์  คาวิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่มและคาใชจาย
อื่นๆ   ที่เกี่ยวของ  (รายละเอียดโครงการตามเทศบาลตําบลบาน
ตาด  กําหนด)
            เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นปี 2561-2565 หนา 79
 ขอ 2   
            ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)  งานสงเสริมการ
เกษตร (00321 [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320300]
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเขตเทศบาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเขต
เทศบาลอันเนื่องมาจาก  พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เชน  คาวัสดุอุปกรณ์  คา
พาหนะ ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  (รายละเอียด
โครงการตามเทศบาลตําบลบานตาด
กําหนด)
                เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164  ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
                เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นปี 2561-2565
 หนา 82 ขอ 6
                ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในดานการ
เศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการ
เกษตร (00321 [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 320300]

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เชน  สารเคมีปองกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและ
สัตว์น้ํา น้ําเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากปองกันแก๊ส
พิษ สปริงเกอร์ (Spinkler)  จอบหมุน จานพรวน เครื่องดัก
แมลง อวน กระชัง  ฯลฯ  จะดําเนินการจัดซื้อเมื่อขาดแคลนและ
มีความจําเปนตองใชโดยจัดซื้อตามบันทึกขออนุมัติไมนอยกวา 12
 ครั้งตอปี  
  ตั้งจายจาก เงินรายได  ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ (00300
) แผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 331000]
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 24,778,204 บาท

งบกลาง รวม 24,778,204 บาท
งบกลาง รวม 24,778,204 บาท
คาชําระหนี้เงินตน จํานวน 1,709,470 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล      (ก.ส.ท.) 
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานการดําเนินงานดาน
อื่น  (00400)  แผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411
)   [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 110100]

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 521,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) 
  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานการดําเนินงานดาน
อื่น  (00400)  แผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 110200]

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 206,712 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหกับพนักงานจาง ใน
อัตรารอยละ 5 และหักคาตอบแทนพนักงานจางรอยละ 5 
เปนไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท. 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม.ค. 57 และตามความใน พ
.ร.บ.ประกันสังคม 2533  
                    ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน   210,116
  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 31,884
  บาท ปรากฏในดานการดําเนินงานดานอื่น (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) [หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 110300]
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  
เปนไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4172 ลว 24 ธ.ค. 2561
                    ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน   210,116
  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 31,884
  บาท ปรากฏในดานการดําเนินงานดานอื่น (00400) แผนงานงบ
กลาง (00410) งานงบกลาง (00411) [หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 110300]

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 16,980,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดใหแกผูสูง
อายุ ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลัก
เกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2552 จํานวน 12 เดือน โดยแบงจายตามชวงอายุ 60-69
 ปี คน ละ 600 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน อายุ 70-79
 ปี  คน ละ700 บาทตอเดือน  จํานวน 12 เดือน อายุ 80-89
 ปี  คน ละ 800 บาทตอเดือน  จํานวน 12 เดือน  อายุ 90 ปีขึ้น
ไป  คน ละ 1,000 บาทตอเดือน จํานวน 12 เดือน  
  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานการดําเนินงานดาน
อื่น  (00400)  แผนงานงบกลาง  (00410)             งานงบ
กลาง  (00411) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 110700]
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,631,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑ์การจายเบี้ยความพิการใหคนพิการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 คน ละ 800 บาทตอ
เดือน  จํานวน 12  เดือน  
  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานการดําเนินงานดาน
อื่น  (00400)  แผนงานงบกลาง  (00410)   งานงบ
กลาง  (00411) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 110800]

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส์ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 จํานวน 24
 คนๆ ละ 500 บาท   จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 144,000
 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  และจํานวน 7
 คนๆ ละ    500 บาท   จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 42,000
  บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
  ปรากฏในดานการดําเนินงานดานอื่น  (00400)  แผนงานงบ
กลาง  (00410)   งานงบกลาง  (00411) [หนวยงานที่รับผิด
ชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 110900]
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สํารองจาย จํานวน 250,994 บาท

เพื่อจายเปนเงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเปนเกิด
ขึ้นเพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณ
ภัย  เชน  อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย  ความเดือดรอนตาง ๆ  ของ
ราษฎร หรือมีรายจายที่นอกเหนือไปจากงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติ
 เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทยดวนมากที่มท 0313.4/ ว667 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2545 เรื่อง การชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น   
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานการดําเนินงานดาน
อื่น  (00400)  แผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี  111000]

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
หรือพื้นที่ในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในอัตราไมนอย
กวารอยละหาสิบของจํานวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ที่ไดรับเงิน
สนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
  เปนไปตามประกาศสํานักงานหลักประกันสุภาพแหง
ชาติ  เรื่อง การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติปีงบ
ประมาณ 2553 ลงวันที่ 21 กันยายน 2552 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุดที่มท 0891.3/ ว 2199 ลงวัน
ที่ 10 พฤศจิกายน 2552  เรื่องการดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
   ตั้งจายจากเงินรายไดตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานการ
ดําเนินงานดานอื่น  (00400)  แผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบ
กลาง  (00411)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม] [รหัสบัญชี 111100]
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คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 79,044 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
เปนรายปี ในอัตรารอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงในปีที่
ลวงมาแลวโดยไมรวมเงินกู เงินจายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุน
ทุกประเภท 
  เปนไปตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส
.ท.ท.) ที่ ส.ท.ท.562/2555  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2555 เรื่อง
การตั้งงบประมาณรายจายเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย 
  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานการดําเนินงานดาน
อื่น  (00400)  แผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411
)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 111100]

เงินชวยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือพิเศษกรณีพนักงานเทศบาลถึงแกกรรม
ตาม พรก.จายเงินเดือน  
  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานการดําเนินงานดาน
อื่น  (00400)  แผนงานงบกลาง  (00410)   งานงบ
กลาง  (00411)  [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด]

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 960,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.) 
  เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30  ลงวันที่  24  กันยายน  2550
 โดยใหคํานวณจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจาย
ประจําปีโดยไมรวมเงินอุดหนุนจํานวนรอยละ  2 ของรายรับ
   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานการดําเนินงานดาน
อื่น  (00400)  แผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411
)   [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 120100]
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เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ  เปนไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับ
ที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                    ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานการดําเนิน
งานดานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัส
บัญชี 110300]

เงินบําเหน็จบํานาญขาราชการถายโอน จํานวน 8,784 บาท

เพื่อจายเปนเงินบํานาญของขาราชการถายโอน  นายสุว
พงษ์  วัฒนาวดี ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ 6 ในอัตราเดือน
ละ  732  บาท  จํานวน 12 เดือน รวมตั้งจายเปนเงินทั้ง
สิ้น  8,784  บาท 
  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานการดําเนินงานดาน
อื่น  (00400)  แผนงานงบกลาง  (00410)  งานงบกลาง  (00411
) [หนวยงานที่รับผิดชอบ : สํานักปลัด] [รหัสบัญชี 120400]
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