
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลบานตาด

อําเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 78,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 27,116,418 บาท
งบกลาง รวม 27,116,418 บาท

งบกลาง รวม 27,116,418 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 1,838,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาชําระหนี้เงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.)
        ปรากฏในดานการดําเนินงานอื่น  แผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  งบงบกลาง 

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 347,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.)
        ปรากฏในดานการดําเนินงานอื่น  แผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  งบงบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 220,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหกับพนักงาน
จาง ในอัตรารอยละ 5 และหักคาตอบแทนพนักงานจางรอยละ 5
 เปนไปตามหนังสือ สํานักงานก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท. 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 ม.ค. 57 และตามความในพ.ร
.บ.ประกันสังคม 2533
         ปรากฏในดานการดําเนินงานอื่น  แผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  งบงบกลาง

วันที่พิมพ์ : 12/10/2564  09:59:20 หนา : 1/85



เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 71,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เปนไปตามพระ
ราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172  ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2561  การนําสงเงินสมทบเขากองทุนเงินทด
แทนเปนรายปี ในอัตรารอยละ  0.2 ของคาจางโดยประมาณ
        ปรากฏในดานการดําเนินงานอื่น  แผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  งบงบกลาง  

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 18,228,000 บาท

         เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนการสรางหลักประกันรายไดให
แกผูสูงอายุ ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยหลักเกณฑ์การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2552  จํานวน 12 เดือน โดยแบงจายตามชวง
อายุ 60-69 ปี คนละ 600 บาทตอเดือน  อายุ 70-79 ปี  คน
ละ 700 บาทตอเดือน  อายุ 80-89 ปี  คนละ 800  บาทตอ
เดือน  อายุ 90 ปีขึ้นไป  คนละ 1,000 บาทตอเดือน  
       ปรากฏในดานการดําเนินงานอื่น  แผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง  งบงบกลาง

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,732,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ
หรือทุพพลภาพ ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑ์การจายเบี้ยความพิการใหคนพิการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553  คนละ 800 บาทตอเดือน  
       ปรากฏในดานการดําเนินงานอื่น  แผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง  งบงบกลาง 
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ จํานวน 186,000 บาท

        เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส์ตามหลักเกณฑ์ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการ
ยังชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 จํานวน 31
 คนๆ ละ 500 บาท    
        ปรากฏในดานการดําเนินงานอื่น  แผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  งบงบกลาง

เงินสํารองจาย จํานวน 800,734 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย  หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน  เพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมได  
 ปรากฏในดานการดําเนินงานอื่น  แผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง  งบงบกลาง

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 210,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ในการสงเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในอัตราไม
นอยกวารอยละ 50 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในพื้นที่ที่ไดรับ
เงินสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพเปนไปตาม
ประกาศสํานักงานหลักประกันสุภาพแหงชาติ  เรื่อง การบริหาร
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ปีงบประมาณ 2553 ลงวัน
ที่ 21 กันยายน 2552 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่นดวนที่สุดที่มท 0891.3/ ว 2199 ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน 2552  เรื่องการดําเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
       ปรากฏในดานการดําเนินงานอื่น  แผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง  งบงบกลาง
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คาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จํานวน 69,900 บาท

        เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศ
ไทยเปนรายปี ในอัตรารอยละเศษหนึ่งสวนหกของรายรับจริงในปี
ที่ลวงมาแลวโดยไมรวมเงินกู เงินจายขาดเงินสะสมและเงินอุด
หนุนทุกประเภท  เปนไปตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) ที่ ส.ท.ท.562/2555  ลงวันที่  28
  มิถุนายน  2555 เรื่องการตั้งงบประมาณรายจายเกี่ยวกับคา
บํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย 
 ปรากฏในดานการดําเนินงานอื่น  แผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง  งบงบกลาง

เงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพผูรับบํานาญ เปนไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ 16
) พ.ศ. 2562
        ปรากฏในดานการดําเนินงานอื่น  แผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  งบงบกลาง

เงินบําเหน็จบํานาญขาราชการถายโอน จํานวน 8,784 บาท

        เพื่อจายเปนเงินบํานาญของขาราชการถายโอน  นายสุว
พงษ์  วัฒนาวดี ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ 6 ในอัตราเดือน
ละ  732  บาท  
 ปรากฏในดานการดําเนินงานอื่น  แผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง  งบงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 1,380,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 30 ลง
วันที่  24  กันยายน  2550  โดยใหคํานวณจากประมาณการราย
รับในงบประมาณรายจายประจําปีโดยไมรวมเงินอุดหนุนจํานวน
รอยละ 3 ของรายรับ
 ปรากฏในดานการดําเนินงานอื่น  แผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง  งบงบกลาง
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาทําศพกรณีพนักงานเทศบาลถึง
แกกรรม  
        ปรากฏในดานการดําเนินงานอื่น  แผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง  งบงบกลาง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,016,820 บาท

งบบุคลากร รวม 10,237,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 725,760 บาท

        เพื่อจายเปนเงินเดือนผูบริหารทองถิ่น  ดังนี้
        1. เงินเดือนนายกเทศมนตรีตําบลบานตาด  เดือน
ละ  28,800 บาท  เปนเงิน 345,600 บาท
        2. เงินเดือนรองนายกเทศมนตรีตําบลบานตาด จํานวน 2
 คนๆละ 15,840 บาท  เปนเงิน 380,160 บาท
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร
 
 

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงผูบริหารทอง
ถิ่น  ดังนี้
        1. คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรีตําบลบาน
ตาด  เดือนละ 6,000 บาท  เปนเงิน 72,000 บาท
 2. คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกเทศมนตรีตําบลบาน
ตาด จํานวน 2 คนๆ ละ 4,500 บาท ตอเดือน เปนเงิน 108,000
 บาท
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 180,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษผูบริหารทองถิ่น ดังนี้
        1. คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตําบลบานตาด  เดือน
ละ  6,000 บาท  เปนเงิน 72,000 บาท
 2. คาตอบแทนพิเศษรองนายกเทศมนตรีตําบลบาน
ตาด จํานวน 2 คนๆ ละ 4,500 บาท เปนเงิน 108,000  บาท
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร
 
 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

จํานวน 207,360 บาท

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 
        1. คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบล
บานตาด  เดือนละ 10,080 บาท  เปนเงิน 120,960 บาท 
 2. คาตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบาน
ตาด  เดือนละ 7,200บาท  เปนเงิน 86,400 บาท
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,555,200 บาท

        เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนสภาเทศบาลตําบลบาน
ตาด  ดังนี้
        1. คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล  เดือนละ 15,840
 บาท  เปนเงิน  190,080 บาท
        2. คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,960
 บาท เปนเงิน 155,520 บาท
        3. คาตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล  เดือนละ 10,080
 บาท จํานวน 10 คน เปนเงิน 1,209,600 บาท 
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร
        

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,389,500 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,707,100 บาท

       เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงาน
เทศบาล  ตามอัตราและตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
. 2564 - 2566)
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 151,200 บาท

        เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาลผูมี
สิทธิ  ดังนี้
        1. คาตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล  เดือนละ  7,000
 บาท  
        2. คาตอบแทนรายเดือนรองปลัดเทศบาล (บริหารทอง
ถิ่น ระดับกลาง) เดือนละ 5,600 บาท
        3. คาตอบแทนรายเดือนรองปลัดเทศบาล (บริหารทอง
ถิ่น ระดับตน) เดือนละ 3,500 บาท 
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 271,200 บาท

        เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลผูมี
สิทธิ ดังนี้
        1. ปลัดเทศบาล    เดือนละ 7,000 บาท
        2. รองปลัดเทศบาล (บริหารทองถิ่น ระดับกลาง) เดือน
ละ 5,600 บาท
        3. รองปลัดเทศบาล (บริหารทองถิ่น ระดับตน)  เดือน
ละ 3,500 บาท
        4. หัวหนาสํานักปลัด  เดือนละ 3,500 บาท
        5. หัวหนาฝ่ายอํานวยการ  เดือนละ 1,500 บาท
        และตําแหนงอื่นตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 -
 2566)
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร
        

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,100,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาตอบพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง  ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 160,000 บาท

         เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางผู
มีสิทธิไดรับตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร
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งบดําเนินงาน รวม 2,752,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 670,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ให
แกพนักงานเทศบาล  พนักงานจางผูมีสิทธิตาม
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน
        

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการฯ ตามที่
กฏหมายกําหนด
       ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล พนักงานจางผูมีสิทธิตาม
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน

คาเชาบาน จํานวน 250,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 300,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงาน
เทศบาลผูมีสิทธิตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย รวม 1,252,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะหรือสิ่งปฎิกูล จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเปนคากําจัดขยะหรือสิ่งปฎิกูล ฯลฯ
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน  

คาจางเหมาบริการ จํานวน 430,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานใหกับผูรับจาง ทําการอยาง
หนึ่งอยางใดซึ่งไมใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑ์
หรือสิ่งกอสราง ฯลฯ
      ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน  
        

คาเชาทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาเชาทรัพย์สิน เชน คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร  ฯลฯ
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน  

คาซักฟอกผา จํานวน 2,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาซักฟอกผาของเทศบาลตําบลบาน
ตาด เชน ซักผามาน  ผาปูโต๊ะ เกาอี้  เครื่องนอนในการรับ
เสด็จ ฯลฯ
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน  
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คาติดตั้งโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาติดตั้งโทรศัพท์ คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์  
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน  

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  พิมพ์เขียวหรือแบบพิมพ์
ตางๆ  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  การเขาเลม  เอกสาร
งานดานตางๆ ฯลฯ
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน  

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมศาลใน
การพิจารณาคดีตางๆ  ของศาล ฯลฯ
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน  

คารับวารสาร/หนังสือพิมพ์/หนังสือระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติ
ราชการ

จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเปนคารับวารสาร/หนังสือพิมพ์/หนังสือระเบียบ
กฏหมายในการปฎิบัติราชการ
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 150,000 บาท

        เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  คาใชจายในการประชุมราชการ  คาใชจายในการเตรียม
การรับเสด็จ 
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน
        

คาใชจายในการสงเงินคืนกองทุนทดแทนผูประสบภัย จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเงินคืนกองทุนทดแทนผู
ประสบภัย กรณีรถขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นกอใหเกิดความ
เสียหายฯ
       ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน 

คาใชจายในการสรรหาบุคคลเขาปฏิบัติงาน จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการสรรหาบุคคลเขาปฎิบัติงาน
ของเทศบาลตําบลบานตาด เชน การสอบคัดเลือก การคัด
เลือก การสอบแขงขันตางๆ 
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน เชน คาสมนาคุณ คาวัสดุอุปกรณ์ คาเชาที่พัก คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หนา 93
 ขอ 19
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
       ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป  งบดําเนินงาน 

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน
        

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ  ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564   
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เปนวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564   
       ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ  ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564    
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เปนวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28
  พฤษภาคม  2564    
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เปนวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28
  พฤษภาคม  2564     
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เปนวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตาม
หนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28
  พฤษภาคม  2564  
         ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย  เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564      

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ  ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน 
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น  เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564   
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 410,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงานและที่อยูในความรับผิด
ชอบของเทศบาลตําบลบานตาด
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาน้ําประปา 
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน

คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน  และคาใข
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 
          ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 70,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาไปรษณีย์  คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ
         ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาโทรสาร  คาใชจายเกี่ยวกับ  ระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอินเทอร์เน็ต และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการ
          ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน
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งบเงินอุดหนุน รวม 17,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 17,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 7,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ระดับอําเภอ
เมืองอุดรธานี
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 92
 ขอ 18
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองอุดรธานี จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
อุดรธานี ตามโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีทุงศรีเมืองและ
กาชาดจังหวัดอุดรธานี
         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลงและแกไข  (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562 หนา 5 ขอ 2
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป งบเงินอุดหนุน       
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งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาสํารวจความพึงพอใจของผูรับ
บริการ ตามมิติดานคุณภาพการใหบริการ
         ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารทั่วไป งบรายจายอื่น 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 1,595,000 บาท
งบบุคลากร รวม 960,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 960,800 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 837,800 บาท

        เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาล   ตามอัตราและตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบบุคลากร

เงินประจําตําแหนง จํานวน 23,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล  ดังนี้
        1. ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เดือน
ละ 3,500 บาท  
        2. หัวหนาฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  เดือนละ 1,500
 บาท
        3. หัวหนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป  เดือนละ 1,500 บาท
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบบุคลากร

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  ตําแหนง ผูชวยนัก
วิเคราะห์นโยบายและแผน
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบบุคลากร
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งบดําเนินงาน รวม 593,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 278,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ  พนักงานเทศบาล  พนักงานจางผูมีสิทธิตาม
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  
       ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ  งบดําเนินงาน 

คาเชาบาน จํานวน 168,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิตาม
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบดําเนินงาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกพนักงาน
เทศบาลผูมีสิทธิตามกฎหมาย  ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบดําเนินงาน
        

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาถาย
เอกสาร   คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ์  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําตางๆ  ฯลฯ 
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบดําเนินงาน 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคารับรองและคาใชจายในการประชุมราชการ
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบดําเนินงาน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบดําเนินงาน

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบดําเนินงาน

คาลงทะเบียนในการฝีกอบรม จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจาง
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบดําเนินงาน
        

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินตางๆ ซึ่ง
อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลบานตาด  ใหสามารถใช
งานไดตามปกติ
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบดําเนินงาน
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล ตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบดําเนินงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ  ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  
         ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบดําเนินงาน     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ  ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564   
          ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบดําเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่เว็ปไซด์และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ
         ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบดําเนินงาน
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งบลงทุน รวม 41,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พรอมเกาอี้สํานักงาน จํานวน 11,400 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต  พรอม
เกาอี้สํานักงาน  จํานวน 1  ชุด  เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกลาวไม
ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจําเปนตองจัดซื้อตาม
ทองตลาดโดยประหยัด
         ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบลงทุน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
สําหรับงานประมวลผล  จํานวน ๑  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ดังนี้
        - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา  1.6 GHz และมีเทคโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตอง
ใชความสามารถในการประมวลผลสูง  จํานวน 1 หนวย
        - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา  ดังนี้
            1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผง
วงจรหลักที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําแยกจากหนวย
ความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB
            2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา 2 GB
        - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มี
ขนาดไมนอยกวา 4 GB
        - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive   ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 250 GB  จํานวน 1 หนวย
        - มี DVD-RW  หรีอดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
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หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย 
        - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
        - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง
        - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
        - มีจอแสดงภาพในตัว  และมีขนาดไมนอยกวา 21
 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
        - สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบลงทุน

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ดังนี้
        - เปนเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
        - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi
        - มีความเร็วในการพิมพ์รางขาวดําสําหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไมนอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอ
นาที
        - มีความเร็วในการพิมพ์รางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
        - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบลงทุน

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
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        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  ดังนี้
        - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
        - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบลงทุน
        

งานบริหารงานคลัง รวม 3,657,975 บาท
งบบุคลากร รวม 2,254,765 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,254,765 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,541,545 บาท

        เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาล  ตามอัตราและตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)
         ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร   

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 91,200 บาท

        เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนผูอํานวยการกอง
คลัง เดือนละ 5,600 บาท
        เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เจาพนักงาน
พัสดุ  เจาพนักงานการเงินและบัญชี  
           ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร
        

เงินประจําตําแหนง จํานวน 86,700 บาท

        เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลผูมี
สิทธิ  ดังนี้
        1. ผูอํานวยการกองคลัง  เดือนละ 5,600 บาท
        2. หัวหนาฝ่ายบริหารงานคลัง  เดือนละ 1,500 บาท
        3. หัวหนาฝ่ายพัฒนารายไดและทรัพย์สิน เดือนละ 1,500
 บาท  
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 210,840 บาท

        เพื่อจายเปนเงินคาจางลูกจางประจํา ตําแหนง เจาพนักงาน
การเงินและบัญชี    
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 276,480 บาท

        เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุง
คาตอบแทนพนักงานจาง ดังนี้    
        1. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได  จํานวน 1 อัตรา
        2. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ    จํานวน 1 อัตรา
       ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร 
        

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

         เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางผู
มีสิทธิไดรับตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบบุคลากร

งบดําเนินงาน รวม 1,330,810 บาท
ค่าตอบแทน รวม 466,810 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 215,810 บาท

        เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ให
แกพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางผูมี
สิทธิ ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ตั้ง
ไว  127,810  บาท
        เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  ตั้งไว  88,000  บาท 
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางมี
สิทธิตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
       ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน 

คาเชาบาน จํานวน 216,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิตาม
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน
เทศบาลและลูกจางประจําผูมีสิทธิตามกฎหมาย ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย รวม 642,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 432,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  หรือ
จางเหมาบริการตาง ๆ ใหแกผูรับจาง
        ปรากฎในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน
        

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน

โครงการปรับปรุงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  การปรับปรุงขอมูลทะเบียน
ทรัพย์สิน  การจัดทําหรือปรับขอมูลแผนที่ภาษี
        เปนไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้
        1. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
        2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550
        3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 
        4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.3/ว
 0107  ลงวันที่ 8 มกราคม 2561  
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2564) หนา 14 ขอ 2
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาซอมแซมทรัพย์สินตางๆ ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน
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ค่าวัสดุ รวม 182,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ  ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564   
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เปนวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564   
          ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 12,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เปนวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28
  พฤษภาคม  2564     
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เปนวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตาม
หนังสือ  ที่  มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28
  พฤษภาคม  2564   
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน
        

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาคอมพิวเตอร์ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564     
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท์พื้นฐานในสํานักงาน
       ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย์  คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบดําเนินงาน

วันที่พิมพ์ : 12/10/2564  09:59:20 หนา : 28/85



งบลงทุน รวม 72,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตูเหล็ก  แบบ 2 บาน จํานวน 29,500 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก  แบบ 2 บาน  จํานวน 5
 หลังๆละ 5,900 บาท  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ดังนี้
        1. มีมือจับชนิดบิด
        2. มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
        3. คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ม.อ.ก.)
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ดังนี้
        - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core)  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย
        - หนวยประมวลผลกลาง  (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
        - มีหนวยความจําหลัก (RAM)  ชนิด DDR4  หรือดีกวา  มี
ขนาดไมนอยกวา 4 GB
        - มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด SATA หรือดีกวา  ขนาดความ
จุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid  State  Drive  ขนาดความ
จุไมนอยกวา 250 GB  จํานวน 1 หนวย
        - มี DVD - RW  หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย
        - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
        - มีชองเชื่อมตอ (Interface  แบบ  USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง
        - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
        - มีจอแสดงภาพไมนอยกวา 19 นิ้ว  จํานวน 1 หนวย
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน
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เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network  แบบที่ 1 (28 
หนา/นาที)

จํานวน 8,900 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network  แบบที่ 1 (28 หนา/นาที)  จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ดังนี้
        - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมนอย
กวา 1,200X1,200 dpi
        - มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 28 หนาตอนาที (ppm)
        - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
        - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
        - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
        - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100  Base-T  หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย  Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
        - มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
        - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal  และ Custom
      ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  
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สแกนเนอร์  สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ  แบบที่ 1 จํานวน 17,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ดังนี้
        - เปนสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ (Auto  Document  Feeder) ไดไมนอยกวา 30 แผน
        - สามารถสแกนเอกสารได 2 หนาแบบอัตโนมัติ
        - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 600x600 dpi
        - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอย
กวา 20 ppm
        - สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4
        - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่ว
ไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน

        
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

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

        เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564    
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  งบ
ดําเนินงาน
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  
           ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน  งบดําเนินงาน
  

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น  เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564   
          ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  งบ
ดําเนินงาน
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและฝึกทบทวน 
(อปพร.)

จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและฝึกทบทวน (อปพร.)  เชน คา
วิทยากร คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาอาหาร ฯลฯ 
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลงและแกไข (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562 หนา 9 ขอ 4
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบดําเนินงาน

โครงการจิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ จํานวน 90,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจิตอาสาป้องกันภัย
พิบัติ  เชน คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาอาหาร คาอาหารวางเและ
เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ  
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 หนา 7 ขอ 7
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบดําเนินงาน
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โครงการซักซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกซอมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เชน เปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  และคาใชจายอื่นๆ  
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลงและแกไข (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562 หนา 8 ขอ 2
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบดําเนินงาน

โครงการรักษาความสงบเรียบรอย  การจัดระเบียบสังคมและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรักษาความสงบเรียบ
รอย การจัดระเบียบสังคมและความปลอดดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลงและแกไข (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562 หนา 9 ขอ 3
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบดําเนินงาน

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ จํานวน 70,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลตางๆ เชน ปีใหม  สงกรานต์ ฯ เชน คาเบี้ยเลี้ยง  คา
พาหนะ คาอาหาร และคาใชจายอื่นๆ  
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลงและแกไข (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562 หนา 8 ขอ 1
        ปรากฏในดานบริหารทั่วไป  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบดําเนินงาน
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,414,720 บาท

งบบุคลากร รวม 2,026,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,026,760 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,138,760 บาท

        เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาล ตามอัตราและตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบบุคลากร  
        

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 67,200 บาท

         เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนผูอํานวยการกองการ
ศึกษา เดือนละ 5,600 บาท
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบบุคลากร

เงินประจําตําแหนง จํานวน 77,400 บาท

        เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลผูมี
สิทธิ  ดังนี้
        1. ผูอํานวยการกองการศึกษา  เดือนละ 5,600 บาท
        2. หัวหนาฝ่ายบริหารงานการศึกษา  เดือนละ 1,500 บาท
        3. หัวหนาฝ่ายสงเสริมการศึกษา ฯ เดือนละ 1,500 บาท  
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 719,400 บาท

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคา
ตอบแทนพนักงานจาง  
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบบุคลากร  
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางผู
มีสิทธิไดรับตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบบุคลากร  
        

งบดําเนินงาน รวม 387,960 บาท
ค่าตอบแทน รวม 182,960 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 83,960 บาท

        เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ให
แกพนักงานเทศบาล  พนักงานจางผูมีสิทธิตาม
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ   ตั้งไว  53,960
  บาท
        เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  ตั้งไว 30,000 บาท
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบดําเนินงาน
        

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  แกพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ผูมีสิทธิ
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบดําเนินงาน

คาเชาบาน จํานวน 74,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิไดรับตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  และหนังสื่อสั่งการที่เกี่ยวของ
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วันที่พิมพ์ : 12/10/2564  09:59:20 หนา : 37/85



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร แกพนักงาน
เทศบาลผูมีสิทธิไดรับตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา ของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบดําเนินงาน
        

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
         ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบดําเนินงาน

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจาง   
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบดําเนินงาน

วันที่พิมพ์ : 12/10/2564  09:59:20 หนา : 38/85



โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาบุคคลกรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เชน คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจัดทําเอกสาร คาป้าย
โครงการ และคาใชจายอื่นๆ
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบดําเนินงาน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สิน  ให
สามารถใชงานไดตามปกติ
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบดําเนินงาน

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

        เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบดําเนินงาน 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เปนวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564     
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบดําเนินงาน 

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ  ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบดําเนินงาน      
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เปนวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ  ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบดําเนินงาน  

 
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ  ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
         ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบดําเนินงาน  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,637,724 บาท
งบบุคลากร รวม 3,429,540 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,429,540 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,529,900 บาท

        เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานครูเทศบาล  ตามอัตราและตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)
        ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบบุคลากร

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะ ตําหนง ครูเทศบาล ระดับ
ชํานาญการ  จํานวน 2 อัตราๆละ 3,500 บาท
        ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบบุคลากร

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 785,640 บาท

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจาง
        ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบบุคลากร
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางผู
มีสิทธิไดรับตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
        ปรากฎในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบบุคลากร

งบดําเนินงาน รวม 4,402,984 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,680 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 85,680 บาท

        เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ แก
พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจางผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน
        

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 60,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานครู
เทศบาลผูมีสิทธิ
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย รวม 2,046,490 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 420,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาถาย
เอกสาร   คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาธรรมเนียม
ตางๆ  คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ์  คาจางเหมาที่มี
ลักษณะการจางทําตางๆ  ฯลฯ 
         ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบดําเนิน
งาน        
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปฐมนิเทศผูปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

         เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปฐมนิเทศผูปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เชน คาวัสดุอุปกรณ์ คาจัดทําวารสาร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  และคาใชจายอื่นๆ 
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 103
 ขอ 13
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบดําเนินงาน

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันเด็กแหงชาติ เชน คา
วัสดุอุปกรณ์ คาของขวัญของรางวัล คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มและคาใชจายอื่นๆ 
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 103
 ขอ 12
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบดําเนินงาน
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โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาน
สัมพันธ์วันปิดภาคเรียน เชน คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุ
อุปกรณ์ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  และคาใชจาย
อื่นๆ 
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 104
 ขอ 14
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบดําเนินงาน
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,561,490 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ตําบลบานตาด  ทั้ง 7 แหง   ดังนี้
        - สนับสนุนคาอาหารกลางวัน จํานวน 206 คนๆละ 21
 บาท/วัน จํานวน  245 วัน  เปนเงิน 1,059,870 บาท
        - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็ก
ปฐมวัย ( อายุ 2 - 5 ปี) จํานวน 206 คนๆละ 1,700
 บาท/ปี  เปนเงิน 350,200 บาท
        - คาหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย ( อายุ 3 - 5
 ปี) จํานวน 134 คนๆละ 200 บาท/ปี  เปนเงิน 26,800 บาท
        - คาอุปกรณ์การเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัย ( อายุ 3 - 5
 ปี) จํานวน 134 คนๆละ 200 บาท/ปี  เปนเงิน 26,800 บาท
        - คาเครื่องแบบนักเรียน  สําหรับเด็กปฐมวัย ( อายุ 3 - 5
 ปี) จํานวน 134 คนๆละ 300 บาท/ปี  เปนเงิน 40,200 บาท
        - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย ( อายุ 3 - 5
 ปี) จํานวน 134 คนๆละ 430 บาท/ปี  เปนเงิน 57,620 บาท
         ตาาระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดายเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
         ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562 หนา 10 ขอ 1        
         ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบดําเนินงาน
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โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิด
ชอบงานดานกิจรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ 
ประจําปี พ.ศ. 2565

จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานดานกิจกรรมพัฒนาเด็ก
และเยาวชน กีฬาและนันทนาการ ประจําปี พ.ศ. 2565  เชน คา
วัสดุอุปกรณ์ คาเอกสารประกอบการฝึกอบรม  คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  และคาใชจายอื่นๆ 
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบดําเนินงาน

โครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภาย
ในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎ
กระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

จํานวน 15,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสัมมนา การจัด
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561  ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจางที่มี
คําสั่งใหไปราชการ ฯลฯ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบดําเนินงาน
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ค่าวัสดุ รวม 2,130,814 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,130,814 บาท

        เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม)  ใหแกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลตําบลบานตาดและโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบล
บานตาดดังนี้
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลบานตาด ทั้ง 7
 แหง จํานวน 206 คนๆละ 7.37 บาท  จํานวน 260 วัน  เปน
เงิน 394,737 บาท
        - โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบานตาด จํานวน 8
 แหง โดยจัดสรรใหเด็กอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 906
 คนๆละ  7.37 บาท จํานวน 260 วัน เปนเงิน  1,736,077  บาท
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบดําเนินงาน
        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตําบลบานตาด ทั้ง 7 แหง
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบดําเนินงาน

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาน้ําประปา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตําบลบานตาด  ทั้ง 7 แหง
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบดําเนินงาน

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอร์เน็ต  คา
สื่อสารอื่นๆ และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใช
บริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ 
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบดําเนินงาน
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,805,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,805,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตําบลบาน
ตาด

จํานวน 3,805,200 บาท

        เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลบานตาด (สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทั้ง  8  แหง   จํานวน 906 คนๆ
ละ 21 บาท/วัน  จํานวน 200 วัน เปนเงิน 3,805,200 บาท 
         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 108
 ขอ 18
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการ
ศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบเงินอุดหนุน
        

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 4,852,296 บาท

งบบุคลากร รวม 1,086,736 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,086,736 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 868,600 บาท

          เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาล  ตามอัตราและตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบบุคลากร
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 45,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลผูมี
สิทธิ ดังนี้
        1. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เดือน
ละ 3,500 บาท
        2. หัวหนาฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เดือนละ 1,500
 บาท 
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบบุคลากร

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 149,136 บาท

        เพื่อจายเปนคาตอบพนักงานจางและเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง  ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง
ทั่วไป
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบบุคลากร  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางผู
มีสิทธิไดรับตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบบุคลากร
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งบดําเนินงาน รวม 3,165,560 บาท
ค่าตอบแทน รวม 132,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ให
แกพนักงานเทศบาล  และพนักงานจางผูมีสิทธิ ตาม
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  ตั้งไว 20,000
 บาท
        เพื่อจายเปนเงินตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  ตั้งไว  10,000  บาท
        เพื่อจายเปนคาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่นผูมี
สิทธิ  ตั้งไว 10,000 บาท
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินงาน
        

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ใหแกพนักงานเทศบาล และพนักงานจางผูมีคําสั่งใหปฎิ
บัติงาน
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินงาน

คาเชาบาน จํานวน 72,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาเชาบานแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิไดรับ
ตามกฎหมาย ระเบียบ  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินงาน
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ค่าใช้สอย รวม 2,113,560 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 704,480 บาท

        เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก  คาจาง
เหมาแรงงานราษฎรกรณีดําเนินเอง  เชน คาตัดหญา งานลอกทอ
ระบายน้ํา  กําจัดวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ คาเย็บหนังสือหรือ
เขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาธรรมเนียมตางๆ 
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินงาน

คาประกันภัยรถยนต์ จํานวน 35,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําประกันภัยรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์  เชน รถกูชีพ รถบรรทุกขยะ  รถ
จักรยานยนต์ ฯลฯ
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินงาน

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนาของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินงาน

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน 
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินงาน
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจาง
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินงาน

โครงการเตรียมความพรอม ควบคุม  ป้องกันโรคระบาด โรคติดตอ 
โรคอุบัติซ้ําและโรคอุบัติใหม

จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเตรียมความพรอม ควบ
คุม ป้องกันโรคระบาด  โรคติดตอ โรคอุบัติซ้ําและโรคอุบัติ
ใหม (รายละเอียดแนบทายโครงการ)
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2564) หนา 6 ขอ 2        
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินงาน

โครงการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 1,054,080 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแพทย์ฉุกเฉิน (ราย
ละเอียดแนบทายโครงการ)
        ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 17120  ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจาย
คาจางเหมาบริการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 113
 ขอ 4        
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินงาน
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โครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่แหลงกําเนิด จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่
แหลงกําเนิด (รายละเอียดแนบทายโครงการ)
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 199
 ขอ 6        
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินงาน

โครงการรณรงค์น้ําดื่ม น้ําใช สะอาด ปลอดภัย ชีวีดี มีสุข จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงค์น้ําดื่ม น้ํา
ใช สะอาด ชีวีดี มีสุข (รายละเอียดแนบทายโครงการ)
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2564) หนา 6 ขอ 1        
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินงาน

โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงค์รักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (ราย
ละเอียดแนบทายโครงการ)
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 111
 ขอ 1        
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินงาน
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โครงการรักน้ํา รักป่า เทศบาลตําบลบานตาด จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรักน้ํา รักป่า เทศบาล
ตําบลบานตาด (รายละเอียดแนบทายโครงการ)
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 193
 ขอ 93        
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินงาน

โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษ์โลก จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษ์
โลก (รายละเอียดแนบทายโครงการ)
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 192
  ขอ 97        
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินงาน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ 
         ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ รวม 920,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินงาน
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
         ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินงาน 

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 80,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เปนวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินงาน     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เปนวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
         ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินงาน  

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 500,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เปนวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่  28 พฤษภาคม 2564   
       ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินงาน          
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เปนวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินงาน    

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย  เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564   
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินงาน   

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ  ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
          ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบดําเนินงาน 

งบลงทุน รวม 280,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 280,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องดูดฝุ่น จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น  กําลังไฟ ขนาด 2,000 - 3,000
 วัตต์  ซึ่งไมปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จึงจําเปนตอง
จัดหาตามทองตลาดโดยประหยัด
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน 
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถสามลอเครื่องอเนกประสงค์ จํานวน 81,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถสามลอเครื่อง
อเนกประสงค์  จํานวน 1 คัน  โดยไมปรากฎในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  จึงจําเปนตองจัดหาตามทองตลาดโดยประหยัด โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
        - ขนาดเครื่องยนต์ 155 ซีซี
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2564) หนา 8 ขอ 5
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับสงวิทยุชนิดประจําที่ ขนาด 10 วัตต์ จํานวน 28,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุชนิดประจํา
ที่ ขนาด 10 วัตต์ จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ดังนี้
            - ระบบ VHF/FM
            - ขนาด 10 วัตต์
            - ตัวเครื่อง  ไมโครโฟน  พาวเวอร์ซัพพลาย
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2564) หนา 8 ขอ 3
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน

เสาอากาศวิทยุ ครบชุด พรอมติดตั้ง จํานวน 110,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเสาอากาศวิทยุ ครบชุดพรอมติด
ตั้ง จํานวน 1 ชุด โดยไมปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงมี
ความจําเปนตองจัดหาตามทองตลาดโดยประหยัด  ซึ่งมี
คุณลักษณะดังนี้
            - ระบบ VHF/FM
            - ขนาด 10 วัตต์
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2564) หนา 8 ขอ 4
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ถังออกซิเจน จํานวน 8,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังออกซิเจน จํานวน 1 ชุด โดยไม
ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจําเปนตองจัดหาตามทอง
ตลาดโดยประหยัด  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
            - ขนาด 6 คิว 
            - พรอมชุดเกจปรับแรงดันลมออกซิเจน
         ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2564) หนา 8 ขอ 2
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน

ครุภัณฑ์งานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา  แบบขอแข็ง จํานวน 38,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา  แบบขอ
แข็ง  จํานวน  4  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  ดังนี้
            - เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย
            - เครื่องยนต์ขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา
            - ปริมาณกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2564) หนา 8 ขอ 1
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุง โครงสรางของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ เชน เปลี่ยนกระบะทายของรถบรรทุก
ขยะ เปลี่ยนระบบไฮโดรลิก ฯลฯ
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน
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งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 1-16

จํานวน 320,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข แกคณะกรรมการ
ชุมชน/หมูบาน หมูที่ 1 -16 หมูบานละ 20,000 บาท ตามหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ
         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 162
 ขอ 55
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบเงินอุดหนุน
        

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบาฯ

จํานวน 15,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา ฯ โดยเบิกจายเปนคาตอบแทนใหแกผูปฎิบัติงาน
 ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนา 114
 ขอ 6
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  งบดําเนินงาน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการวัยใสป้องกันภัยโรคติดตอและทองไมพรอม จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวัยใสป้องกันโรคติดตอ
และทองไมพรอม เชน คาวิทยากร คาป้าย คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนา 113
 ขอ 5
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  งบดําเนินงาน

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ฯ  เชน คาวิทยากร คาป้าย คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัคซีนและอุปกรณ์ในการ
ฉีดวัคซีน ฯลฯ
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนา 112
 ขอ 3
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณ
สุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  งบดําเนินงาน
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,771,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,771,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,771,200 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 600,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในการทิ้งขยะมูลฝอย ฯลฯ  
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งบดําเนินงาน

คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,171,200 บาท

         เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก หรือ จาง
เหมาบริการตางๆ ใหกับผูรับจาง ใหทําการอยางหนึ่งอยาง
ใด เชน งานเก็บขนขยะมูลฝอย งานกวาดถนนสองขางทาง ฯลฯ
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล งบดําเนินงาน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ  เชน คาป้ายโครงการ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  แกไข (ครั้ง
ที่ 1/2564)  หนา 9  ขอ 3
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน งบดําเนินงาน

โครงการฝึกอบรมประชาชนใหมีความรูความเขาใจในระบอบ
ประชาธิปไตย

จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมประชาชนใหมี
ความรูความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย เชน คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้ายโครงการ ฯลฯ
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข (ครั้ง
ที่ 1/2564)  หนา 9 ขอ 4
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน งบดําเนินงาน
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โครงการวันสตรีสากล จํานวน 20,000 บาท

         เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันสตรีสากล เชน คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้ายโครงการ ฯลฯ
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข (ครั้ง
ที่ 1/2564)  หนา 8 ขอ 2
          ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน งบดําเนินงาน

โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชน ตามเสนทาง
วัฒนธรรมเทศบาลตําบลบานตาด

จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน ตามเสนทางวัฒนธรรมเทศบาลตําบลบาน
ตาด เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ
         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข (ครั้ง
ที่ 1/2564) หนา 6 ขอ 1
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน งบดําเนินงาน
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โครงการสงเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลบาน
ตาด

จํานวน 20,000 บาท

         เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเสริมสรางศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลบานตาด เชน คาวิทยากร คา
ป้ายโครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ
         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข (ครั้ง
ที่ 1/2564)  หนา 7 ขอ 1
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน งบดําเนินงาน

โครงการสงเสริมอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

         เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมอาชีพ เชน คา
ป้ายโครงการ คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อุปกรณ์  ฯลฯ
         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข (ครั้ง
ที่ 1/2564)  หนา 2 ขอ 1
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน งบดําเนินงาน
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองอุดรธานี จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมือง
อุดรธานี ตามโครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2564) หนา 12 ขอ 1
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน งบเงินอุดหนุน
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติด เชน คาป้าย คาสถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดงาน คาถวยรางวัล คาเหรียญรางวัล และคาใช
จายอื่นๆ 
         ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 212
 ขอ 3
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ งบดําเนิน
งาน
        

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา  เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  งบดําเนิน
งาน
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณี
ลอยกระทง  เชน คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ์ คาเงินรางวัล คาถวย
รางวัล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข (ครั้ง
ที่ 1/2564) หนา 4 ขอ 1
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  งบ
ดําเนินงาน
        
        

โครงการฝึกอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรมแกบุคลากร จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝึกอบรมดานคุณธรรม
และจริยธรรมแกบุคลากร  เชน คาป้าย  คาวัสดุ  คาวิทยากร คา
กระเป๋าเอกสาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  งบ
ดําเนินงาน
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โครงการวันสงกรานต์ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันสงกรานต์  เชน คา
ป้าย  คาวัสดุอุปกรณ์ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อื่นๆ
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลงและแกไข  (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2562   หนา  15
  ขอ 1  
       ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  งบ
ดําเนินงาน   

โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนวันเขาพรรษา จํานวน 10,000 บาท

         เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสืบสานประเพณีแห
เทียนวันเขาพรรษา  เชน คาป้าย  คาวัสดุอุปกรณ์  คาใชจายใน
การเปิด - ปิดโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อื่นๆ
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ใชจายในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข (ครั้ง
ที่ 1/2564) หนา 4 ขอ 2      
        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  งบ
ดําเนินงาน 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,753,547 บาท

งบบุคลากร รวม 2,530,547 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,530,547 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,463,695 บาท

        เพื่อจายเปนเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาล  ตามอัตราและตําแหนงในแผนอัตรากําลัง 3
 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งบบุคลากร
        
        

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 72,200 บาท

        เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนและเงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิไดรับตาม
กฎหมาย  ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งบบุคลากร
        

เงินประจําตําแหนง จํานวน 97,200 บาท

        เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงาน
เทศบาล ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง  และหัวหนาฝ่าย ฯ
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งบบุคลากร
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 765,252 บาท

        เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางและเงินปรับปรุงคา
ตอบแทนพนักงานจาง 
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งบบุคลากร
        

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 132,200 บาท

         เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางผู
มีสิทธิไดรับตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
          ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งบบุคลากร
        

งบดําเนินงาน รวม 1,223,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 298,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 110,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ให
แกพนักงานเทศบาล และพนักงานจางผูมีสิทธิตาม
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ  ตั้งไว 10,000
  บาท
        เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  ตั้งไว  100,000  บาท
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งบดําเนินงาน     
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คาเชาบาน จํานวน 168,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลผูมีสิทธิไดรับ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งบดําเนินงาน 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
เทศบาลผูมีสิทธิตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ของ        
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งบดําเนินงาน     

ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 300,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาจางแรงงานราษฎร
กรณีดําเนินการเอง  คาธรรมเนียมตางๆ คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชใน
ราชการ  และคาจางเหมาที่มีลัษณะการจางทําตางๆ  ฯลฯ 
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งบดําเนินงาน    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งบดําเนินงาน     
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งบดําเนินงาน      

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจาง
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งบดําเนินงาน      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย์สินให
สามารถใชงานไดตามปกติ
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งบดําเนินงาน       

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

       เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งบดําเนินงาน       
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ  ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งบดําเนินงาน  

วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ  ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
            ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งบดําเนินงาน     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เปนวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28
  พฤษภาคม  2564  
           ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งบดําเนินงาน       

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เปนวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตาม
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งบดําเนินงาน             
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ  ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งบดําเนินงาน            

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย  เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร์ เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ  ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564 
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งบดําเนินงาน  

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น  เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ  ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564  
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งบดําเนินงาน  
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งานก่อสร้าง รวม 7,500,000 บาท
งบลงทุน รวม 7,500,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 7,500,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางโดมอาคารสนามกีฬาสวนกลางหมูบาน  หมูที่ 3 จํานวน 700,000 บาท

        เพื่อจายตามโครงการกอสรางโดมอาคารสนามกีฬาสวน
กลางหมูบาน หมูที่ 3 กวาง 13 เมตร ยาว 18 เมตร  พิกัดที่ตั้ง
โครงการ E 102.74367, N 17.30172
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แกไข (ครั้ง
ที่ 1/2564) หนา 5 ขอ 1 
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน   

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานเครือหวายดิน หมูที่ 
13

จํานวน 300,000 บาท

        เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บานเครือหวายดิน หมูที่ 13 สายทางเครือหวาย
ดิน - คลองชลประทาน กวาง 5 เมตร ยาว 110 เมตร พิกัดที่ตั้ง
โครงการ E 102.82409, N 17.27549
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 หนา 69 ขอ 35 
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน      
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานตาด หมูที่ 1 จํานวน 500,000 บาท

        เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานตาด หมูที่ 1 สายแยกถนน อด.1076 - อางเก็บน้ําบาน
จั่น กวาง 5 เมตร ยาว 182 เมตร พิกัดที่ตั้ง
โครงการ E 102.79164 , N 17.31285
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 หนา 55 ขอ 21 
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานนิคมผานศึก 4 หมูที่ 
12

จํานวน 500,000 บาท

        เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานนิคมผานศึก 4 หมูที่ 12 สายทางบานนิคมผานศึก 4
 - บานศรีบุญเรือง กวาง 5 เมตร ยาว 182 เมตร พิกัดที่ตั้ง
โครงการ E 102.72978, N 17.30084
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 หนา 67 ขอ 33 
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน   
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานอินทร์แปลง  หมูที่ 8 จํานวน 500,000 บาท

        เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบาน
อินทร์แปลง หมูที่ 8 สายทางบานอินทร์แปลง - บานผานศึก 2
 กวาง 6 เมตร  ยาว 150 เมตร พิกัดที่ตั้ง
โครงการ E 102.74065, N 17.27185
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2564) หนา 5 ขอ 3 
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน   

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 14 จํานวน 250,000 บาท

        เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 14 หลังโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์  ไปคุมบานหนองเขื่อน
ฟ้า กวาง 4 เมตร  ยาว 120 เมตร พิกัดที่ตั้ง
โครงการ E 102.79610, N 17.30428
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 347
 ขอ 166 
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน   
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 9 จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 9 สายทางบานนอยโนนดู - บานพอลวน สมดี กวาง 4
 เมตร  ยาว 40 เมตร
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 336
 ขอ  146 
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน   

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสวนปาล์มรีสอร์ท 
บานตาด หมูที่ 1

จํานวน 500,000 บาท

        เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ซอยสวนปาล์มรีสอร์ท บานตาด หมูที่ 1 ขนาดกวาง 5
 เมตร ยาว 182 เมตร พิกัดที่ตั้ง
โครงการ E 102.78195, N 17.31882
       ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 หนา 74 ขอ 40 
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน    
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 สายทางบาน ร.ต
.ต.ภักดี  ขีระจิตต์

จํานวน 250,000 บาท

        เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 14 สายทางบาน ร.ต.ต.ภักดี  ขีระจิตต์  ไปบานหนองโสก
ดาว กวาง  4 เมตร  ยาว 120 เมตร  พิกัดที่ตั้ง
โครงการ E 102.79365, N 17.30923
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 348
 ขอ 168 
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน   

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานนิคมผานศึก 2 หมูที่ 4 จํานวน 500,000 บาท

        เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบาน
นิคมผานศึก 2 หมูที่ 4 สายบานนายอนันต์  ลุพรมมา กวาง 5
 เมตร  ยาว 182 เมตร พิกัดที่ตั้ง
โครงการ E 102.75457, N 17.29576
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 หนา 59 ขอ 25 
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน     
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โครงการกอสรางถนนดิน  หมูที่ 5 จํานวน 350,000 บาท

        เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนนดิน หมูที่ 5 สายทางจาก
บานนางประไพ  พาชอบ เชื่อมเสนทางบานหนองโสก
ดาว กวาง 6 เมตร  ยาว 750 เมตร พิกัดที่ตั้ง
โครงการ E 102.81047, N 17.28786
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 330
 ขอ 135 
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน   

โครงการกอสรางถนนลาดยางบานตาดใต หมูที่ 14 จํานวน 400,000 บาท

        เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนนลาดยางบานตาดใต  หมู
ที่ 14 สายทางบานตาดใต - บานขาวสาร  กวาง 6 เมตร  ยาว 64
 เมตร พิกัดที่ตั้งโครงการ E 102.80289, N 17.30430
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 หนา 52 ขอ 18 
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน   
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โครงการกอสรางถนนลาดยางบานนิคมผานศึก 2 หมูที่ 4 จํานวน 500,000 บาท

        เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนนลาดยางบานนิคมผาน
ศึก 2 หมูที่ 4 สายทางบานนิคมผานศึก 2 - บานอินทร์
แปลง กวาง 6 เมตร  ยาว 80 เมตร พิกัดที่ตั้ง
โครงการ E 102.75266, N 17.28500
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 หนา 50 ขอ 16 
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน   

โครงการกอสรางถนนลาดยางบานนิคมผานศึก 3  หมูที่ 6 จํานวน 500,000 บาท

        เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนนลาดยางบานนิคมผาน
ศึก 3 หมูที่ 6 สายบานนิคมผานศึก 3 - บานนิคมผานศึก 2
 กวาง 6 เมตร  ยาว 80 เมตร พิกัดที่ตั้ง
โครงการ E 102.73309, N 17.28751
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 หนา 51 ขอ 17 
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน   
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โครงการกอสรางถนนลูกรัง  หมูที่ 10 จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 10 สายทาง
ซอยสวนยาง (ซอยบานนางสมจิตร) กวาง 4 เมตร  ยาว 150
 เมตร    
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 318
 ขอ 112 
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน   

โครงการกอสรางถนนหินคลุก  หมูที่ 6 จํานวน 200,000 บาท

        เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนนหินคลุก  หมูที่ 6 สาย
ทางบานนายทรงศักดิ์  พลน้ําเที่ยง  กวาง 4 เมตร  ยาว 300
 เมตร พิกัดที่ตั้งโครงการ E 102.72889, N 17.28359
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนา 345
 ขอ 162 
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน   

โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 2 จํานวน 300,000 บาท

        เพื่อจายตามโครงการกอสรางถนนหินคลุก  หมูที่ 2  สาย
ทางบานหลุบหวาย ถึง บานอินทร์แปลง หมูที่ 8 กวาง 5
 เมตร  ยาว 400 เมตร พิกัดที่ตั้ง
โครงการ E 102.74496, N 17.23790
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 327
 ขอ 128 
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน   
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โครงการกอสรางรองระบายน้ํา หมูที่ 15 จํานวน 500,000 บาท

        เพื่อจายตามโครงการกอสรางรองระบายน้ํา หมูที่ 15 สาย
ทางภายในหมูบาน เลียบถนน 2316 กวาง 0.40 เมตร  ยาว 170
 เมตร พิกัดที่ตั้งโครงการ E 102.78172, N 17.22042
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 316
 ขอ 108 
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน   

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายตามโครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ 7 สายทางบานนายวิเชียร  ศรีอาษา  กวาง 4
 เมตร  ยาว 20 เมตร พิกัดที่ตั้ง
โครงการ E 102.73725, N 17.22653
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 332
 ขอ 139 
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน   
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โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  หมูที่ 11 จํานวน 450,000 บาท

        เพื่อจายตามโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมูที่ 11 สาย
ทางจากวัดถึงบานนายสําเรียน กวาง 4 เมตร  ยาว 500
 เมตร พิกัดที่ตั้งโครงการ E 102.74382, N 17.31328
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 337
 ขอ  148
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานกอสราง  งบลงทุน   

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 149,300 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) เพิ่มผลผลิต  สัตว์
เศรษฐกิจ ประมงเศรษฐกิจ  แมลงเศรษฐกิจ

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียน
รู (KM) เพิ่มผลผลิต สัตว์เศรษฐกิจ ประมงเศรษฐกิจ แมลง
เศรษฐกิจ เชน คาวิทยากร  คาป้าย คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2564) หนา 4 ขอ 2
        ปรากฏในดานเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร  งานสงเสริม
การเกษตร  งบดําเนินงาน
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โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) เพิ่มผลผลิต พืชเศรษฐกิจ จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียน
รู (KM) เพิ่มผลผลิต พืชเศรษฐกิจ  เชน คาวิทยากร  คาป้าย คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2564) หนา 4 ขอ 1
        ปรากฏในดานเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร  งานสงเสริม
การเกษตร  งบดําเนินงาน

โครงการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) เพิ่มผลผลิต เพาะขยาย
พันธุ์พืช

จํานวน 20,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียน
รู (KM) เพิ่มผลผลิต เพาะขยายพันธุ์พืช เชน คาวิทยากร  คา
ป้าย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2564) หนา 4 ขอ 3
        ปรากฏในดานเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร  งานสงเสริม
การเกษตร  งบดําเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเขตเทศบาลอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน
เขตเทศบาลอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เชน คาป้าย คาวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
        ตามหนังสือดวนที่สุด  ที่ มท 0891.4/ว 164  ลงวันที่ 26
  มกราคม 2563  
        ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 หนา 18 ขอ 6
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร  งานสง
เสริมการเกษตร งบดําเนินงาน
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เปนวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ตามหนังสือ  ที่ มท
 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564      
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร  งานสง
เสริมการเกษตร  งบดําเนินงาน
        

งบลงทุน รวม 9,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,300 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขงมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 9,300 บาท

        เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ํา  แบบหอยโขงมอเตอร์
ไฟฟ้า  จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
        1. เปนเครื่องสูบน้ําแบบหอยงโขง ใชมอเตอร์ไฟฟ้า 
        2. ขนาดทอสงไมนอยกวา 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
        3. สูบไดไมนอยกวา 450 ลิตรตอนาที
        4. สงน้ําไมนอยกวา 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
        5. อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ําและมอเตอร์ไฟฟ้าตองมี
ครบชุดพรอมใชงาน
        ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร  งานสง
เสริมการเกษตร งบลงทุน
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