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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตําบลท้ายดง

อําเภอ วังโป่ง   จังหวัดเพชรบูรณ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 41,627,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 12,323,700 บาท
งบบุคลากร รวม 6,819,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,600 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีตําบลท้ายดง   และรองนายก  
    เทศมนตรีตําบลท้ายดง    ตังจ่ายจากรายได้  (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลท้ายดง  
   และรองนายกเทศมนตรีตําบลท้ายดง ตังจ่ายจากรายได้(สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตําบลท้ายดง และ
  รองนายกเทศมนตรีตําบลท้ายดง  ตังจ่ายจากรายได้ (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,800 บาท

 - เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลท้ายดง   
   และทีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลท้ายดง        ตังจ่ายจากรายได้ 
   (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลท้ายดง     
    ตังจ่ายจากรายได้    (สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,194,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,754,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  ปลัดเทศบาล , หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  , 
    หัวหน้าฝ่ายปกครอง,หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ, นักจัดการงานทะเบียน
    และบัตร ,  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน , นักจัดการงานทัวไป , 
    นักทรัพยากรบุคคล , นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ,เจ้าพนักงานธุรการ,
    เจ้าพนักงานป้องกันฯ ,พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  ตังจ่ายจากรายได้ 
    (สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 54,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินเพิมปรับวุฒิ
    เจ้าพนักงานธุรการ  ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 
    พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตังจ่ายจากรายได้  (สํานักปลัด)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 194,400 บาท
-   เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  และค่าตอบแทนรายเดือน
    ปลัดเทศบาล   จํานวน    134,400   บาท    
-   เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล   
    จํานวน 42,000 บาท 
-  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง  ,หัวหน้าฝ่าย
    อํานวยการ จํานวน  18,000  บาท ตังจ่ายจากรายได้ (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท
-    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ   ตําแหน่ง 
     ผู้ช่วยนักวิชากการประชาสัมพันธ์   จํานวน  1   อัตรา 
     ตังจ่ายจากรายได้ (สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
     ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์   ตังจ่ายจาากรายได้ 
     (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 4,296,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 372,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
    เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
    (สํานักปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ตังจ่ายจากรายได้ (สํานักปลัด)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรตังจ่ายจากรายได้(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 2,634,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,504,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ตังไว้    100,000  บาท
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัด)
2. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนสวน     จํานวน  2  อัตรา 
    ตังไว้   216,000 บาท   
3.  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทําความสะอาดอาคารทีทําการ 
    จํานวน 1 อัตรา   ตังไว้ 108,000  บาท  
4.  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานช่วยปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล 
     จํานวน 1 อัตรา  ตังไว้ 108,000   บาท   
5.  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานช่วยปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ
     และแผน  จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 108,000  บาท 
6.  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานช่วยเก็บเอกสารต่างๆ    
     จํานวน 1  อัตรา  ตังไว้ 108,000  บาท   
7.  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติการด้านบุคลากร 
     จํานวน 1 อัตรา     ตังไว้   108,000  บาท   
8.  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนขับรถยนต์ประจําสํานักงาน 
     จํานวน  1  อัตรา    ตังไว้    108,000   บาท    
9.  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงาน   ช่วยปฏิบัติงาน
      ด้านงานทะเบียนราษฎร  จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 108,000  บาท
10. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานดูแลระบบประปา จํานวน 4 อัตรา
      ตังไว้  432,000 บาท
(ลําดับ2-10 ตังจ่ายจากรายได้ สํานักปลัด)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 440,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าจัดงานราชพิธี,รัฐพิธีและวันสําคัญๆ  ต่างๆ ของชาติ 
     ตามหนังสือสังการหรือมติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ จํานวน 400,000บาท
     ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัด)
-   เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรอง  ค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆ เครืองใช้ใน
    การเลียงรับรองและค่าบริการอืนๆซึงจําเป็นต้องจ่ายในการเลียง
    รับรองในการประชุมสภาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท  ตังจ่าย
    จากรายได้ (สํานักปลัด) 
-  เพือจ่ายเป็น ค่าอาหาร เครืองดืม  ค่าของขวัญ เครืองใช้ทีเกียวข้องใน 
    การเลียงรับรองรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาตรวจเยียมกิจการ
    ของเทศบาล จํานวน 20,000  บาท ตังจ่ายจากรายได้ (สํานักปลัด) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 100,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ และสือประชา
    สัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆทีเกียวข้องกับกิจการของเทศบาล ตังจ่ายจาก
    เงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัด)
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร,
   สมาชิกสภาเทศบาล  ,  ข้าราชการส่วนท้องถิน  ,  ลูกจ้างประจํา,
   พนักงานจ้าง,และพนักงานจ้างเหมาบริการ         ตังจ่ายจากเงิน
   รายได้(สํานักปลัด)
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตัง จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถินตามคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด(กรณีครบวาระ
    ,ยุบสภา,แทนตําแหน่งทีว่าง,หรือทีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มี
    การเลือกตังใหม่)อีกทังให้ความร่วมมือในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
    หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน    ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที 
    และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตัง    สมาชิกสภาผู้แทน
    ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ตังจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัด)

โครงการคืนชีวิตสู่แม่นํา จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการคืนชีวิตสู่แม่นํา ตังจ่ายจากเงิน 
   รายได้(สํานักปลัด) 

โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ จํานวน 20,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์       
    ในการจัดซือต้นไม้ และใช้จ่ายในกิจกรรมทีเกียวข้องในโครงการ
     ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
   ต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 230,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
    ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น  วัสดุ  ครุภัณฑ์สํานักงาน ระบบ
     เสียงตามสาย ฯลฯ     จํานวน   100,000  บาท
-    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงระบบประปา   พร้อมอุปกรณ์   และส่วน
      ประกอบต่าง ๆ    จํานวน  130,000  บาท 
{ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที  มท 0808.2/ ว
 1134   ลงวันที  9 มิถุนายน   2558  ตังจ่ายจากรายได้ (สํานักปลัด)}

ค่าวัสดุ รวม 580,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานฯ ตังจ่ายจากรายได้ (สํานักปลัด)
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถาดหลุม จาน ช้อน 
    ซ้อม กรรไกรตัดหญ้า กะละมัง นํายาล้างจาน ถุงรองรับขยะ ไม้ม๊อบ
    ถูพืน นํายาถูพืน  กระติกต้มนําร้อนไฟฟ้า ฯลฯ      ตังจ่ายจากเงิน
    รายได้ (สํานักปลัด)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดหาเครืองมือ  เครืองใช้  สําหรับซ่อมแซม
    ระบบประปา  เช่น ประแจต่าง ท่อ พีวีซี กาว เทปพันเกียว และอืน ๆ
    ทีเกียวข้อง และจําเป็นต่อระบบซ่อมบํารุงประปา     ตังจ่ายจากเงิน
    รายได้ (สํานักปลัด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิง  และหล่อลืน   รถยนต์ประจํา
    สํานักงาน  ตังจ่ายจากรายได้ (สํานักปลัด)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํายาเคมีเพือคุมว้ชพืช  และกําจัดวัชพืช 
   จํานวน  15,000 บาท    
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปุ๋ยเคมีสําหรับใส่ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับต่างๆ  
   จํานวน  5,000 บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือและวารสารต่างๆ สําหรับเทศบาล 
   และชุมชนใน  เขตเทศบาล ตังจ่ายจากรายได้  (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ตังจ่ายจากรายได้ 
    (สํานักปลัด)

วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
-    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารส้ม  นํายาคลอรีน  ปูนขาว และส่วนประกอบ
     ต่างๆ ของระบบประปา ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้    (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 710,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 650,000 บาท

-   เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของเทศบาล ตังจ่ายจากรายได้ (สํานักปลัด)
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่านําดืม ตังจ่ายจากรายได้ (สํานักปลัด)
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ตังจ่ายจากรายได้ (สํานักปลัด)
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 6,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ตังจ่ายจากรายได้ (สํานักปลัด)
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 24,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต  จํานวน 20,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าเช่าพืนทีโดเมนฯ จํานวน 4,000 บาท
    (ตังจ่ายจากรายได้ (สํานักปลัด))

งบลงทุน รวม 1,031,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,031,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้กระจกบานเลือน จํานวน 12,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้กระจกบานเลือน   จํานวน 3  ชุด ๆ  ละ     
    4,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

โครงการจัดซือเก้าอีพนักพิงสูง จํานวน 6,500 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพนักพิงสูง  จํานวน 1 ตัว  ตังจ่ายจากรายได้
   (สํานักปลัด)
โครงการจัดซือเครืองโทรสาร จํานวน 30,000 บาท
-    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 
     ความเร็วในการส่งเอกสารไม่น้อยกว่า 6 วินาที ต่อแผ่น ขนาด
     ทีกําหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขันตํา   ตังจ่ายจากเงินรายได้
     (สํานักปลัด)
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โครงการจัดซือรถส่วนกลาง จํานวน 787,000 บาท
-    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถส่วนกลาง  ประเภท   รถบรรทุก (ดีเซล) 
     ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,000 ซีซี  หรือกําลัง
     เครืองยนต์สูงสุด ไม่ตํากว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลือน  2 ล้อ
     แบบดับเบิลแคบ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัด)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการจัดซือตู้ควบคุมไฟฟ้าของระบบประปา จํานวน 9,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ควบคุมไฟฟ้าของระบบประปา หมู่ที 13  
    ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
โครงการจัดซือเครืองตรวจสอบคุณภาพนําประปา จํานวน 35,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตรวจสอบคุณภาพของนําประปา 
    พร้อมอุปกรณ์ทีเกียวข้องครบชุด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
โครงการจัดซือเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 12,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดแต่งพุ่มไม้    จํานวน  1  เครือง เป็น 
    เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครืองยนต์ แบบมือถือ  ใช้เครืองยนต์
    เบนซิน  1 สุบ 2 จังหวะ  ความจุของกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า  
    21 ซี.ซี.   เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า ใบมีดตัดขนาด
    ไม่น้อยกว่า  22 นิว ใบมีดตัดสามารถใช้ได้  2  ด้าน   ตังจ่ายจาก
     เงินรายได้ (สํานักปลัด)
โครงการจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 2 เครือง
    เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย         เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 
    1.5 แรงม้า   ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซี.ซี. พร้อมใบมีด 
     ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สําหรับประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้นบุ๊ก สําหรับประมวลผล  
    จํานวน 1 เครือง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
    เช่น เครืองจักรกล  ยานพาหนะ เป็นต้น   ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
    ปกติ   หรือค่าซ่อมกลาง    ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
    ด่วนมากที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 177,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 177,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 27,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
    ค่าใช้จ่ายในศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
    (สํานักปลัด)
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 135,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานรัฐพิธีศาสนา วัฒนธรรม และงานประจําปี  
    ต่างๆ อําเภอวังโป่ง ตังไว้ 20,000 บาท 
-  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานประเพณีอําเภอวังโป่ง ตังไว้ 35,000 บาท 
 -  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไข
    ปัญหายาเสพติดด้วยพลังแผ่นดิน ท้องถินและชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์
    ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2561  ตังไว้  80,000  บาท     
    (ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัด))

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 15,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาด   และชาวท้องถินรวมใจช่วย
   ผู้ประสบภัยและผู้เดือดร้อนจังหวัดเพชรบูรณ์        ตังจ่ายจากเงิน
   อุดหนุนทัวไป (สํานักปลัด)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 381,000 บาท
งบบุคลากร รวม 350,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 350,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 350,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนักวิชาการตรวจสอบภายใน   พร้อมทังเงิน
   ปรับปรุงเงินเดือน   ตังจ่ายจากรายได้ (ตรวจสอบภายใน)

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน แยกเป็น ดินสอ กระดาษ ปากกา ฯลฯ 
   ตังจ่ายจากรายได้ (ตรวจสอบภายใน)

งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือเครือง คอมพิวเตอร์  โน้นบุ๊ก สําหรับประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สําหรับประมวลผล  
   จํานวน 1 เครือง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตรวจสอบภายใน)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,142,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,184,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,184,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 950,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นเงินเดือนผู้อํานวยการกองคลัง,หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง,
    นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการเงินและบัญชี,พร้อมทังเงินปรับปรุง
    เงินเดือน ตังจ่ายจากรายได้ (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง,  หัวหน้าฝ่าย
   บริหารงานคลัง ตังจ่ายจากรายได้ (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท
-    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง   ผู้ช่วย
     นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1  อัตรา   ตังจ่ายจากรายได้
     (กองคลัง)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
   ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  ตังจ่ายจากรายได้ (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 952,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ตังจ่ายจากรายได้ (กองคลัง)
ค่าใช้สอย รวม 808,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 678,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ตังไว้   30,000   บาท  
2. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี   
    จํานวน 1  อัตรา ตังไว้ 108,000   บาท 
3. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
    จํานวน 1 อัตรา   ตังไว้ 108,000 บาท 
4. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ 
    จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 108,000 บาท   
5.  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการ 
     จํานวน 1 อัตรา  ตังไว้ 108,000 บาท 
6. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานช่วยปฏิบัติงานด้านแผนทีภาษีและ  
    ทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน1 อัตรา ตังไว้ 108,000 บาท 
7. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานช่วยเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลต่างๆ
    จํานวน 1 อัตรา  ตังไว้ 108,000 บาท 
{ ตังจ่ายจากรายได้(กองคลัง)}  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ,อบรม,สัมมนาของ
    พนักงานเทศบาล ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 65,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
    ทรัพย์สิน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา ทรัพย์สิน
   ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     ตามแนวทางหนังสือกระทรวง-
    มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
    ตังจ่ายจากรายได้ (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานประเภทต่างๆ แบบพิมพ์ต่างๆ 
   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองคลัง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิง และหล่อลืนรถจักรยานยนต์ 
   ตังจ่ายจากรายได้ (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ    ตังจ่ายจากรายได้
    (กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 12,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณโทรศัพท์อินเตอร์เน็ต ตังจ่ายจากรายได้ 
   (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 6,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือเก้าอีพนักพิงสูง จํานวน 6,500 บาท
-    เพือจ่ายเป็นค่าจ้ดซือเก้าอีพนักพิงสูง จํานวน 1 ตัว ตังจ่ายจากรายได้ 
     (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 2,561,000 บาท
งบบุคลากร รวม 427,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 427,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 391,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกประจํา   ตําแหน่ง  พนักงานขับเครืองจักรกล
   ขนาดเบา จํานวน 2 อัตรา    พร้อมทังปรับปรุงค่าจ้าง   ตังจ่ายจาก
   รายได้ (สํานักปลัด)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 36,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานขับเครืองจักรกล
    ขนาดเบา จํานวน ๒ อัตรา       ตังจ่ายจากรายได้(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,434,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 964,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 864,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   จํานวน  8  อัตรา  ตังจ่ายจากรายได้ (สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซม  บํารุง รักษา
     ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   ตามแนวทางหนังสือ
     กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที
     9 มิถุนายน 2558     ตังจ่ายจากรายได้ (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 470,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายจราจร สําหรับแจ้งเตือนผู้ใช้รถให้ระมัดระวัง
    ในการขับขียานพาหนะในเขตเทศบาล ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
    (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหรือจัดจ้างหรือจัดทํากระจกโค้งมน พร้อมติดตัง 
   ตามจุดเสียงต่าง ๆ   เพือป้องกันอุบัติเหตุทีอาจเกิดขึน     ตังจ่ายจาก
    เงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัด)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนรถดับเพลิง,รถบรรทุกนํา,
   รถยนต์ตรวจการณ์, รถยนต์จักรยานยนต์ ,เครืองสูบนําเข้าสระประปา,
   เครืองปันไฟ,เครืองหาบหาม ฯลฯ ตังจ่ายจากรายได้ (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 700,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 600,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จํานวน 500,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าติดตังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขต
    เทศบาล  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
    เช่น เครืองจักรกล  ยานพาหนะ เป็นต้น   ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
    ปกติ   หรือค่าซ่อมกลาง    ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
    ด่วนมากที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัด)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการปรับปรุงห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด
   พืนทีปรับปรุงไม่น้อยกว่า  24  ตารางเมตร   ตามแบบทีเทศบาลตําบล 
   ท้ายดงกําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัด)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.  ตามคําสัง
  ของผู้อํานวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตําบล
  ท้ายดง    ตังจ่ายจากเงินรายได้(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 50,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
    หมอกควัน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัด)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จํานวน 70,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
   ช่วงเทศกาลปีใหม่ ,สงกรานต์ และตลอดทังปี     เพือให้บริการและ
    ป้องกันการสูญเสียทังชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน        ตังจ่าย
    จากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัด)
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โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําปี จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีจําเป็นและเกียวข้องกับการฝึกซ้อมการป้องกัน
  และบรรเทาสาธารณภัย  ประจําปี  ของพนักงานเทศบาล และ อปพร. 
  เพือให้เกิดความชํานาญ    และมีความพร้อมทีจะออกไปช่วยเหลือผู้
   ประสบสาธารณภัยต่างๆ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 80,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํายาเคมีดับเพลิง ตังไว้ 20,000 บาท 
     ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด) 
2.   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองมือและอุปกรณ์ของงานป้องกัน
      และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ       ตังจ่ายจากเงินรายได้
      จํานวน  444,300  บาท      ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
      จํานวน  15,700   บาท  (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการจัดซือเครืองรับ-ส่งวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ
   ขนาด 5 วัตต์  พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จํานวน 5 ชุด  ตังจ่ายจากเงิน
   รายได้ (สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,182,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,262,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,262,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,500,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนผู้อํานวยการกองการศึกษา,หัวหน้าฝ่ายบริหาร
   งานศึกษา,  นักวิชาการศึกษา ,ครู ,เจ้าพนักงานธุรการ พร้อมทังเงิน
    ปรับปรุงเงินเดือน  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน ตังจ่ายจากรายได้  
    (กองการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 120,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว,ครู, เจ้าพนักงานธุรการ
    ตังจ่ายจากรายได้ (กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา,หัวหน้าฝ่าย
   บริหารการศึกษา ตังจ่ายจากรายได้  (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 528,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ   ตําแหน่ง  ผู้ช่วยครู
    ผู้ดูแลเด็ก จํานวน  2  อัตรา   ตังไว้  288,000  บาท 
-   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป   ตําแหน่ง  คนงานปฏิบัติ
     หน้าทีผู้ดูแลเด็ก  จํานวน   2   อัตรา    ตังไว้  240,000  บาท   
 {ตังจ่ายจากรายได้ (กองการศึกษา)}
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ 
   ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา ตังไว้ 48,000 บาท 
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว พนักงานจ้าง ทัวไป ตําแหน่ง
   คนงานปฏิบัติหน้าทีผู้ดูแลเด็ก    จํานวน 2 อัตรา ตังไว้ 24,000 บาท 
{ตังจ่ายจากรายได้ (การศึกษา)}

งบดําเนินงาน รวม 896,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตังจ่ายจากรายได้   
    (กองการศึกษา)

ค่าใช้สอย รวม 727,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 462,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ตังไว้ 30,000 บาท  ตังจ่าย
    จากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษา)

2. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนสวนจํานวน1 อัตรา ตังไว้ 108,000 บาท
3. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานช่วยปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลต่างๆ 
    จํานวน 1 อัตรา ตังไว้108,000 บาท
4. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทําความสะอาดอาคารทีทําการ 
    จํานวน 2 อัตรา  ตังไว้ 216,000 บาท 
{ลําดับที 2-4 ตังจ่ายจากรายได้(การศึกษา)}  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 180,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 
   และพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองการศึกษา)

โครงการส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 60,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ
   ช่วงปิดภาคเรียน   สําหรับในเขตเทศบาลระดับประถมศึกษา  ตังจ่าย
    จากเงินอุดหนุนทัวไป   (กองการศึกษา)

โครงการอบรมและประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียน จํานวน 15,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการประชุมอบรม   ผู้ปกครอง
    นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
    (กองการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
    ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ       ตามแนวทางหนังสือกระทรวง-
     มหาดไทย   ด่วนมากที  มท 0808.2/ ว 1134   ลงวันที  9 มิถุนายน 
     2558  ตังจ่ายจากรายได้  (กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น สมุด ปากกา ดินสอ  กระดาษและ
   สือการสอนอืน ๆ    ตังจ่ายจากรายได้ (กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถาดหลุม จาน ช้อน 
    ซ้อม   กรรไกรตัดหญ้า  กะละมัง   นํายาล้างจาน  ถุงรองรับขยะ 
    ม๊อบถูพืน นํายาถูพืน ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้   (กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 
    ตังจ่ายจากรายได้ (กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 89,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังจ่ายจากรายได้ 
   (กองการศึกษา)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 7,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่านําดืมสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังจ่ายจากรายได้ 
   (กองการศึกษา)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 7,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังจ่ายจากรายได้ 
    (กองการศึกษา)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าเช่าสัญญาณโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    ตังจ่ายจากรายได้(กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 24,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือเครืองสแกนลายนิวมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จํานวน 9,000 บาท
-    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสแกนลายนิวมือ    ชนิดบันทึกเวลาเข้า-
     ออกงาน   ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกระดาษเงิน 
     ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษา)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการจัดซือเครืองขยายเสียง จํานวน 15,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขยายเสียงพร้อมลําโพงแบบหูหิว 
    พร้อมไมค์ลอย 2 ตัว ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,274,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,096,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,341,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังกระดาษเงิน)

จํานวน 441,000 บาท

-   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนของ
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกระดาษเงิน  จํานวน 90 คนๆละ  20 บาท 
     จํานวน   245    วัน      ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
     ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 
     ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษา)
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(โรงเรียนชุมชนบ้าน
วังกระดาษเงิน)

จํานวน 680,000 บาท

-   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน
    โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน  จํานวน  170  คนๆละ 20  บาท  
     จํานวน  200 วัน     ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
     ด่วนทีสุด   ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560
     ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษา)
3.  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านวัง
ขอน)

จํานวน 220,000 บาท

-   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน
     โรงเรียนบ้านวังขอน จํานวน 55  คนๆ ละ 20  บาท จํานวน 200  วัน 
     ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/
    ว 3301   ลงวันที 14 มิถุนายน 2560   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
      (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 755,200 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 655,200 บาท

1.   เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      จํานวน 90 คน ๆ ละ 8 บาท  จํานวน 260 วัน ตังไว้ 187,200 บาท

2.   เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 
      จํานวน   170  คนๆ  ละ 8 บาท   จํานวน   260   วัน 
       ตังไว้ 353,600 บาท   

3.   เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านวังขอน    จํานวน
       55 คน ๆ ละ 8 บาท จํานวน 260 วัน  ตังไว้  114,400   บาท 
   
       {ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษา)}  

วัสดุการศึกษา จํานวน 100,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าสือการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
     ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 40,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการจัดทําป้ายหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกระดาษเงิน จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกระดาษเงิน
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษา)
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการต่อเติมรัวด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมรัวด้านหลังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   (กองการศึกษา)

งบเงินอุดหนุน รวม 138,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 138,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 138,000 บาท

1.   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมงาน และอาชีพเพือสร้าง
      รายได้ โรงเรียนบ้านวังขอน ตังไว้  18,000  บาท 
2.   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
      โรงเรียนบ้านวังขอน   ตังไว้  30,000  บาท   
3.   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจ้างบุคลากรสอนในสถานศึกษา
      โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน  จํานวน 1 อัตรา
      ตังไว้  90,000  บาท 
      {ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองการศึกษา)}

งานระดับมัธยมศึกษา รวม 117,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 117,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 117,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 117,000 บาท
-    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมมัคทายกน้อย
     โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม    ตังไว้     9,000    บาท 
-    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ
      มารยาทไทย  โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม  ตังไว้   18,000  บาท 
-    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดหาบุคคลากร   เพือส่งเสริม
      การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม ตังไว้  90,000  บาท 
{ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองการศึกษา)}

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,008,900 บาท
งบบุคลากร รวม 703,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 703,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 650,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนผู้อํานวยการกองสาธารณสุข,หัวหน้าฝ่ายบริหาร
    งานสาธารณสุข,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน พร้อมทังเงินปรับปรุง
    เงินเดือน    ตังจ่ายจากรายได้(กองสาธารณสุข) 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 35,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)  สําหรับผู้มีสิทธิ
    ได้รับตามระเบียบฯ   ตังจ่ายจากรายได้ (กองสาธารณสุข)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุข, หัวหน้า
    ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข   ตังจ่ายจากรายได้ (กองสาธารณสุข)
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งบดําเนินงาน รวม 182,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 82,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล ตังจ่ายจากรายได้ 
     (กองสาธารณสุข)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล 
    ตังจ่ายจากรายได้ (กองสาธารณสุข)

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล  
    ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุข)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
    ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ       ตามแนวทางหนังสือกระทรวง-
     มหาดไทย   ด่วนมากที  มท 0808.2/ ว 1134   ลงวันที  9 มิถุนายน 
     2558      ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจุลินทรีย์ปรับปรุงคุณภาพนํา 
   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   (กองสาธารณสุข)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปุ๋ย,ยาป้องกันและกําจ้ดศัตรูพืชและสัตว์ 
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุข)

งบลงทุน รวม 123,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 123,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือโต๊ะเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมเก้าอี จํานวน 16,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเหล็กขนาด  5  ฟุต พร้อมเก้าอี   
    จํานวน  1  ชุด   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สาธารณสุข)

ครุภัณฑ์การเกษตร
โครงการจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน ปริมาณการฉีดพ่นนํายา
    ไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชัวโมง ถังบรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
    กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
    (กองสาธารณสุข)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
โครงการจัดซือเครืองตัดหญาแบบข้ออ่อน จํานวน 11,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน   เป็นเครืองตัดหญ้า
    แบบสะพาย   เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า      ปริมาณ
    กระบอกสูบไม่น้อยกว่า  30 ซี.ซี. พร้อมใบมีด    จํานวน  1 เครือง
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุข)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที 2 จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที 2 
   (จอขนาด  ไม่น้อยกว่า 18 นิว) จํานวน 1 เครือง     ตังจ่ายจากเงิน
   อุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุข)

โครงการจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 7,900 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรืชนิด LED ขาวดํา
   ชนิด Network แบบที 1  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
   (กองสาธารณสุข)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,769,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,032,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,032,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 990,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ,หัวหน้าฝ่าย
   ส่งเสริมสวัสดิการสังคม,นักพัฒนาชุมชน      พร้อมทังเงินปรับปรุง
    เงินเดือน  ตังจ่ายจากรายได้  (กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
1.   เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม    
      ตังจ่ายจากรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน รวม 737,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล  ตังจ่ายจากรายได้
   (กองสวัสดิการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตังจ่ายจากรายได้  
    (สวัสดิการสังคม)

ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 560,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆตังไว้  20,000  บาท  ตังจ่ายจาก
    เงินอุดหนุนทัวไป  (กองสวัสดิการ)

2.  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานเก็บเอกสารต่างๆ 
     จํานวน  1  อัตรา   ตังไว้    108,000  บาท   
3. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานประจําศูนย์  ICT  จํานวน 1 อัตรา  
    ตังไว้   108,000  บาท   
4.  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานเพือสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน
     จํานวน1 อัตรา    ตังไว้  108,000  บาท 
5. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้พิการเข้าทํางานในหน่วยงานราชการ
    ช่วยปฏิบัติงานต่าง ๆ จํานวน  2 อัตรา ตังไว้ 216,000 บาท 
{รายการ 2-5 ตังจ่ายจากรายได้  (กองสวัสดิการ)}
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล 
    ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการ)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
    ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ       ตามแนวทางหนังสือกระทรวง-
     มหาดไทย   ด่วนมากที  มท 0808.2/ ว 1134   ลงวันที  9 มิถุนายน 
     2558     ตังจ่ายจากรายได้  (กองสวัสดิการ)

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน แยกเป็น ดินสอ กระดาษ ปากกาฯลฯ  
     ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ฯ ตังจ่ายจากรายได้ (กองสวัสดิการฯ)
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,291,000 บาท
งบบุคลากร รวม 386,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 386,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 350,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนผู้อํานวยการกองช่าง,หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง ,
   นายช่างโยธา  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน ตังจ่ายจากรายได้
   (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 36,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว   และเงินเพิมปรับวุฒิ
   นายช่างโยธา  ตังจ่ายจากรายได้ (กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 818,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซือจัดจ้างทีมา
   จากชุมชนและ   คณะกรรมการตรวจการจ้าง     ตังจ่ายจากเงิน
    รายได้(กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตังจ่ายจากรายได้ (กองช่าง
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ค่าใช้สอย รวม 738,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 698,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  ตังไว้  50,000 บาท 
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)
2. เพือจากเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถกระเช้า   จํานวน   1  อัตรา 
     ตังไว้   108,000 บาท     
3. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานประจํารถกระเช้า  จํานวน  2  อัตรา   
    ตังไว้   216,000  บาท     
4. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลต่างๆ   
    จํานวน 1 อัตรา  ตังไว้ 108,000 บาท   
5. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานช่วยปฏิบัติงานด้านช่างก่อสร้าง   
    จํานวน 1 อัตรา  ตังไว้ 108,000 บาท   
6. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า   
    จํานวน 1 อัตรา  ตังไว้ 108,000 บาท  
{ ลําดับที 2-6 ตังจ่ายจากรายได้ (กองช่าง)}

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาล
  ตังจ่ายจากเงินรายได้(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-    เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
    ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ       ตามแนวทางหนังสือกระทรวง-
     มหาดไทย   ด่วนมากที  มท 0808.2/ ว 1134   ลงวันที  9 มิถุนายน 
     2558  ตังจ่ายจากเงินรายได้(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานประเภทต่างๆ    ตังจ่ายจากเงิน
   รายได้(กองช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนของ  รถกระเช้าซ่อม
   ไฟฟ้า  ตังจ่ายจากรายได้ (กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือว้สดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ตังจ่ายจากรายได้
    (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 87,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
โครงการจัดซือเครืองทํานําเย็น จํานวน 7,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําเย็น ขนาด 1 ก๊อก 
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
    เช่น เครืองจักรกล  ยานพาหนะ เป็นต้น   ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
    ปกติ   หรืค่าซ่อมกลาง    ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
    ด่วนมากที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหอถังสูง (หมู่ที 3) จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาหอถังสูง
   หมู่ที 3   ให้สามารถใช้การได้ปกติ    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
   (กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 778,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงถนนดินลูกรังในเขตเทศบาล
   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 578,400 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 578,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้า รพ.สต.วังกระดาษ จํานวน 250,000 บาท
-    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน   คสล.  ซอยหน้า
     รพ.สต.วังกระดาษ หมู่ที  2   ขนาดกว้าง   4.00  ม. หนา  0.15  ม. 
      ยาว  85 ม. หรือ   พืนที  คสล. ไม่น้อยกว่า   340  ตร.เมตร  
      ตามแบบเทศบาลตําบลท้ายดงกําหนด    พร้อมป้ายโครงการ 
      จํานวน 1 ป้าย  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกซอย 5 หมูที 13 จํานวน 218,400 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง  ถนน  คสล. แยกซอย  5  หมู่ที  13  
     ขนาดกว้าง   4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 84 ม.  หรือพืนที คสล.ไม่
     น้อยกว่า 336 ตร.ม.    ตามแบบเทศบาลตําบลท้ายดงกําหนด       
     พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
      (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างรัวรอบสถานทีผลิตนําประปา หมู่ที 6 จํานวน 100,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัวรอบสถานทีผลิตนําประปา หมูท่ี 6 
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)
โครงการซ่อมแซมถนนสายวังกระดาษ-บ้านนําอ้อม จํานวน 10,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมถนน  คสล.   ซอย
    บ้านวังกระดาษ - บ้านนําอ้อม    ทีชํารุด   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
    ทัวไป      (กองช่าง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้า,ติดตังหม้อแปลงไฟฟ้า
   และอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองช่าง) 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 1,894,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,844,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,524,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,474,400 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงบริเวณทีทิงฝังกลบขยะ 
      ตังไว้   100,000  บาท    {ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป}

 2.  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 
      ตังไว้   100,000  บาท  
3.   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
      จํานวน 2 อัตรา   ตังไว้   237,600  บาท  
4.  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานเก็บขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 
     จํานวน 6  อัตรา  ตังไว้   712,800  บาท  
5.   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานกวาดขยะบริเวณทางถนน   
     จํานวน 2 อัตรา  ตังไว้   216,000  บาท  
6.   เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานช่วยปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลต่างๆ  
      จํานวน   1 อัตรา  ตังไว้ 108,000 บาท  
      {ลําดับที 2-6  ตังจ่ายจากรายได้ (กองสาธารณสุข)}

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
    ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ       ตามแนวทางหนังสือกระทรวง-
     มหาดไทย   ด่วนมากที  มท 0808.2/ ว 1134   ลงวันที  9 มิถุนายน 
     2558   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   (กองสาธารณสุข)      

ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว   เช่น ไม้กวาด แปลงถูพืน
    นํายาทําความสะอาดฯลฯ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
    (กองสาธารณสุข)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนรถบรรทุกขยะมูลฝอย,
   รถอีแต๊น    ตังจ่ายจากรายได้  (กองสาธารณสุข)

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ  ตังไว้  20,000  บาท 
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทางการเกษตร เช่น จอบ เสียม คราด ฯลฯ  
    ตังไว้ 10,000 บาท  
    {ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุข)}
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วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
-    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะ ขนาด 120 ลิตร    ตังจ่ายจากเงิน
     อุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุข)

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
    เช่น เครืองจักรกล  ยานพาหนะ เป็นต้น   ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุง
    ปกติ   หรืค่าซ่อมกลาง    ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
    ด่วนมากที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุข)

งานบําบัดนําเสีย รวม 1,442,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,442,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,442,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการกก่อสร้างรางระบายนํา คสล.รูปตัว u (หน้าโรงเรียนวังโป่ง
พิทยาคม)

จํานวน 500,000 บาท

-    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.
     รูปตัว u บริเวณหน้าโรงเรียนวังโป่ง  หมู่ที 11   ขนาดปากราง
     กว้าง   0.30 ม.  หนา 0.12 ม.  ลึกเฉลีย 0.30 ม.   ยาว 165 ม. 
     พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย   ตามแบบเทศบาลตําบลท้ายดง
     กําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.รูปตัว u ซอย  3  หมู่ที 13 จํานวน 500,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายนํา   คสล. 
    รูปตัว  u  ซอย 3  หมูที 13   ขนาดปากรางกว้าง  0.30 ม.   หนา 
     0.12 ม.   ลึกเฉลีย  0.30 ม. ยาวรวม  160 ม.  ตามแบบเทศบาล  
     ตําบลท้ายดงกําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.รูปตัว U ถนนวังกระดาษ-วังหินซอง จํานวน 442,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายนํา   คสล.
    รูปตัว U ถนนวังกระดาษ-วังหินซอง หมู่ที   2   ขนาด   ปากราง
    กว้าง 0.30 ม. หนา 0.12 ม. ลึกเฉลีย 0.30 ม. ยาว  รวม 138  ม. 
    พร้อมป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย  ตามแบบเทศบาลตําบลท้ายดง
    กําหนด ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 780,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 780,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 780,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการควบคุม  และป้องกัน
    โรคพิษสุนัขบ้า  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองสาธารณสุข)
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โครงการค่ายเยาวชนศิลปะดนตรีต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการค่ายเยาวชนศิลปะดนตรี
    ต้านยาเสพติด   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสวัสดิการ)  
โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าจัดเก็บข้อมูลพืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
    เพือใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิน        ตังจ่ายจากเงิน
     อุดหนุนทัวไป(กองสวัสดิการ)
โครงการชุมชนต้นแบบปลอดขยะ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนต้นแบบปลอดขยะ 
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุข)
โครงการต่อต้านยาเสพติด To be number one จํานวน 20,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการต่อต้านยาเสพติด  To be 
     number one   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   (กองสาธารณสุข)
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสัน จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสัน 
   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสว้สดิการ)
โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อในชุมชน    
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(กองสาธารณสุข)

โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    และผู้พิการเทศบาลตําบลท้ายดง      ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
    (กองสวัสดิการ)

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 
   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสวัสดิการ)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
   (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสวัสดิการ)
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 150,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกัน
   โรคไข้เลือดออก  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   (กองสาธารณสุข)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุข)

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   ของประชาชนในชุมชน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(กองสาธารณสุข)

โครงการสุขาภิบาลอาหารนําดืมและเครืองสําอางค์ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็รนค่าใช้จ่ายตามโครงการสุขาภิบาลอาหารนําดืมและเครือง
สําอางค์  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสาธารณสุข)

วันทีพิมพ์ : 14/11/2561  08:53:02 หน้า : 23/26



โครงการอบรมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการอบรมเยาวชนไทยห่าง
    ไกลยาเสพติด    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักปลัด)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน ICT ประชาชนทัวไป จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน ICT
    แก่ประชาชนทัวไป  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองสว้สดิการ)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเชือมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและชุมชน จํานวน 40,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเชือมความสัมพันธ์
    ระหว่าง หน่วยงาน และชุมชน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
     (สํานักปลัด)

โครงการส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันระดับอําเภอ จังหวัด และประเทศ จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับ
   อําเภอ  จังหวัด และประเทศ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป 
   (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬาชนิดต่าง ๆ   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
   ทัวไป   (สํานักปลัด)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิน จํานวน 250,000 บาท

1.   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับงานลอยกระทง
     งบประมาณ  100,000  บาท     
2.   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับงานสงกรานต์ 
      งบประมาณ  100,000 บาท     
3.  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับงานเข้าพรรษา 
      งบประมาณ  50,000  บาท 
    { ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักปลัด)}
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,032,800 บาท
งบกลาง รวม 9,032,800 บาท
งบกลาง รวม 9,032,800 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 1,740,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าชําระเงินต้นเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน 
     จํานวน  1,000,000 บาท  (จํานวนทังสิน 20,000,000 บาท)    
     ตามสัญญาที 1000 2300 8865 ลงวันที 24 เมษายน 2551  
2.  เพือจ่ายเป็นค่าชําระเงินต้นเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล    
     จํานวน  740,000 บาท    (จํานวนทังสิน  7,964,000 บาท) 
      ตามสัญญาเลขที1406/95/2557 ลงนที 10 กรกฏาคม 2557  
{ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (งบกลาง)}

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 347,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบียเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน 
    จํานวน   150,000 บาท   
2. เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบียเงินกู้ เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
     จํานวน 197,000 บาท   
{ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป(งบกลาง)}

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 60,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตามพระราชบัญญัติ
    ประกันสังคมพ.ศ.2533     และพระราชบัญญัติกองทุนทดแทน 
    พ.ศ.  2537   ซึงกําหนดให้ นายจ้างสถานประกอบการทีมีลูกจ้าง
    ตังแต่ 1 คน ขึนไป  ต้องขึนทะเบียนกองทุนหลักประกันสังคมและ
    กองทุนเงินทดแทนกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัด  โดยเทศบาล
    ออกเงินสมทบประกันสังคม ร้อยละ 5   และออกเงิน  สมทบแทน
    พนักงานจ้างร้อยละ 5  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (งบกลาง)    

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,888,800 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 622  คน
   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป     (งบกลาง)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,152,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพการ จํานวน 120 คน
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   (งบกลาง)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 6  คน
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    (งบกลาง)

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
-  เพือตังจ่ายให้เพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปีและให้
   นําเงิน สํารองจ่ายไปใช้จ่ายเพือกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน
   หรือบรรเทา ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน 
   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป      (งบกลาง)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 115,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงให้แก่สมาชิกสันนิบาตแห่งประเทศไทย
    (ส.ท.ท.) ตามระเบียบข้อบังคับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย   
     พ.ศ.2542   ข้อ 13 ข้อ 15 และข้อ 16  กําหนดให้สมาชิกสามัญ
     ต้องชําระค่าบํารุงเป็นรายปี  ตามเกณฑ์ทีทีประชุมใหญ่กําหนด 
    โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจําปีทีผ่านมาของสมาชิก  ยกเว้น
    เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะ สม และเงินอุดหนุนทุกประเภทในอัตรา
    ไม่น้อยกว้าร้อยละเศษหนึงส่วนสามของงบประมาณรายรับดังกล่าว 
     ทังนีไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมืนบาท สมาชิกสามัญทีมีรายรับจริง 
     ประจําปีทีผ่านมา  ยกเว้นเงินกู้จ่ายขาดเงินสะสม ตังจ่ายจากเงิน
     อุดหนุนทัวไป   และเงินอุดหนุนทุกประเภท ไม่เกิน 20 ล้านบาท 
     ให้ชําระค่าบํารุง   ร้อยละหนึงส่วนหก    ของงบประมาณรายรับ
     ดังกล่าว จํานวน 30,000 บาท

-   เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพ  ตามพระราช
     บัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    พ.ศ.  2545    มาตรา 47   
     โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน    ดําเนินการตามประกาศ
     คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    เมือวันที     28 
     มิถุนายน  2549    เรือง   การกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุน
     ให้องค์การบริหารส่วนตําบล  หรือ เทศบาล ดําเนินการและบริหาร
    จัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน หรือพืนที(ตามหนังสือ
    กระทรวงมหาดไทย   ด่วนทีสุดที  มท 0891.3 / ว1110    ลงวันที 
    3  เมษายน 2550) จํานวน 85,000 บาท 
    
    {ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (งบกลาง)}  

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ เช่น เงินช่วยค่าทําศพ  ค่าทําขวัญให้แก่
    ข้าราชการส่วนท้องถิน และลูกจ้าง  ทีมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่า
    ทําศพ ค่าทําขวัญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทําขวัญ
    ข้าราชการส่วนท้องถิน   และลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
    ส่วนท้องถิน  พ.ศ.2528 และค่าทําศพพนักงานท้องถินหรือลูกจ้างซึง
    ถึงแก่ความตาย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจ่าย
    ค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ  พ.ศ.2526   และตามหลักเกณฑ์ที
    กระทรวงมหาดไทยกําหนด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (งบกลาง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 444,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
     ออกตามความใน  พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
     ท้องถิน พ.ศ.2500  และแก้ไขเพิมเติม และตามระเบียบกระทรวง
     มหาดไทย   ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
    พ.ศ.2536   ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณรายรับ ตามเทศบัญญัติ
    งบประมาณรายจ่ายประจําปี  และมิให้นํารายรับประเภท พันธบัตร 
    เงินกู้   เงินทีมีผู้อุทิศให้    และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล   มาคํานวณ
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (งบกลาง)
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