
 

 

 

 
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 
 

 
 

เทศบาลตําบลทายดง   

อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ 



หนา

สวนที่  1  คําแถลงงบประมาณงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 1

รายรับ 2

รายจาย 3

สวนที่  2  เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

บันทึกหลักการและเหตุผล 4

รายจายตามงานและงบรายจาย  5 - 7

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 8

รายงานประมาณการรายรับ  9 - 11

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ  12 - 35

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายตามแผนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 14

แผนงานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป  14 - 20

งานวางแผนสถิติและวิชาการ  20 - 26

งานบริหารงานคลัง  21 - 22

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  23 - 24

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  24 - 25

แผนการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  26 - 28

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  28 - 30

งานระดับมัธยมศึกษา 30

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  31 - 32

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห  33 - 34

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน  35 - 37

งานไฟฟาถนน 37

สารบัญ



หนา

สารบัญ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  37 - 38

งานบําบัดน้ําเสีย 38

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  39 - 40

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ 41

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 41

แผนงานงบกลาง

งบกลาง  42 - 44

 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทายดง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2562 

ลงวันที่  5  สิงหาคม  2562

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ

 - รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลทายดง  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2/2562 

ลงวันที่  14  สิงหาคม  2562

 - แบบตรวจเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

ภาคผนวก



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 76,000.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน 1,187,600.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 27,630.00 บาท

งบลงทุน 1,160,590.00 บาท

งบรายจายอื่น 0.00 บาท

งบบุคลากร 8,578,529.00 บาท

งบดําเนินงาน 8,575,888.04 บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 25,115,005.04 บาท ประกอบดวย

งบกลาง 5,612,398.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,407,021.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 27,630.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน 1,500.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร 15,406,623.07 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 797,270.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 0.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 202,981.55 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 109,493.38 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 31,061,446.40 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร 136,557.40 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 78,400.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 5,816,740.09 บาท

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 18,077,648.90 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 30,792,419.83 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 5,816,685.23 บาท

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารของเทศบาลตําบลทายดง จะไดเสนอรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลตําบล
ทายดงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารเทศบาลตําบลทายดงจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลทายดง
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รายรับจริง ป  2561

144,836.70

215,644.10

112,657.55

909,630.00

3,500.00

12,000.00

1,398,268.35

19,763,410.23

19,763,410.23

14,826,963.00

14,826,963.00

35,988,641.58

คําแถลงงบประมาณ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลทายดง

อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ

ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563

รายไดจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 190,000.00 126,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 228,100.00 224,700.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 100,000.00 110,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 1,120,000.00 1,020,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 1,000.00 1,000.00

หมวดรายไดจากทุน 5,000.00 5,000.00

รวมรายไดที่จัดเก็บเอง 1,644,100.00 1,486,700.00

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 20,644,900.00 19,440,000.00

รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 20,644,900.00 19,440,000.00

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,000,000.00 17,815,842.00

รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 16,000,000.00 17,815,842.00

รวม 38,289,000.00 38,742,542.00
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รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563

งบกลาง 8,727,762.23 8,405,600.00 8,356,174.00

งบบุคลากร 10,747,438.00 12,485,400.00 12,344,468.00

งบดําเนินงาน 11,209,438.03 13,468,800.00 13,913,700.00

งบลงทุน 1,885,530.00 2,433,200.00 2,552,200.00

งบเงินอุดหนุน 421,000.00 1,496,000.00 1,576,000.00

32,991,168.26 38,289,000.00 38,742,542.00

32,991,168.26 38,289,000.00 38,742,542.00

รวมจายจากงบประมาณ

รวม

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย

จายจากงบประมาณ
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บันทึกหลักการและเหตุผล

แผนงานงบกลาง 8,356,174

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 38,742,542

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 430,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 260,000

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานสาธารณสุข 2,353,880

แผนงานสังคมสงเคราะห 2,026,320

แผนงานเคหะและชุมชน 3,980,840

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,347,200

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,553,900

ดาน ยอดรวม

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,434,228

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ เทศบาลตําบลทายดง

อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ

ประกอบรางเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจาย
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5,753,660 1,134,168 7,237,828

2,624,800 0 2,624,800

3,128,860 1,134,168 4,613,028

4,820,800 1,237,000 6,077,800

283,000 72,000 355,000

3,468,800 854,000 4,342,800

380,000 300,000 680,000

689,000 11,000 700,000

28,600 0 28,600

28,600 0 28,600

90,000 0 90,000

90,000 0 90,000

10,693,060 2,371,168 13,434,228

635,200 635,200

635,200 635,200

1,210,000 1,450,000

46,000 146,000

964,000 1,044,000

200,000 260,000

122,000 182,000

122,000 182,000

80,000 80,000

80,000 80,000

2,047,200 2,347,200

รายจายตามงานและงบรายจาย

เทศบาลตําบลทายดง

อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ

งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง รวมงบ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบดําเนินงาน 20,000

    คาตอบแทน 0

    คาใชสอย 20,000

งบบุคลากร 350,000

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 0

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 350,000

    คาครุภัณฑ 0

งบเงินอุดหนุน 0

    เงินอุดหนุน 0

    คาวัสดุ 0

    คาสาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 0

รวม

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 0

งบ

                                             รวม 370,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการ

รักษาความสงบ

ภายใน

งานปองกันภัยฝายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย

    คาวัสดุ 60,000

งบลงทุน 60,000

    คาครุภัณฑ 60,000

งบดําเนินงาน 240,000

    คาตอบแทน 100,000

    คาใชสอย 80,000

งบเงินอุดหนุน 0

    เงินอุดหนุน 0

                                             รวม 300,000
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2,050,000 0 2,050,000

2,050,000 0 2,050,000

830,000 0 2,070,900

40,000 0 40,000

699,000 0 1,215,900

0 0 724,000

91,000 0 91,000

207,000 0 207,000

17,000 0 17,000

190,000 0 190,000

0 117,000 1,226,000

0 117,000 1,226,000

3,087,000 117,000 5,553,900

710,680

710,680

1,563,200

52,000

1,481,200

30,000

80,000

80,000

2,353,880

1,261,720

1,261,720

738,000

10,000

728,000

26,600

26,600

2,026,320

งานระดับ

มัธยมศึกษา
รวมงบ

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 0

งบดําเนินงาน 1,240,900

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียน

และประถมศึกษา

    คาสาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 0

    คาครุภัณฑ 0

    คาตอบแทน 0

    คาใชสอย 516,900

    คาวัสดุ 724,000

                                             รวม 2,349,900

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุข

รวมงบ

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0

งบเงินอุดหนุน 1,109,000

    เงินอุดหนุน 1,109,000

    คาตอบแทน 52,000

    คาใชสอย 1,481,200

    คาวัสดุ 30,000

งบบุคลากร 710,680

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 710,680

งบดําเนินงาน 1,563,200

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห

รวมงบ

งบบุคลากร 1,261,720

งบเงินอุดหนุน 80,000

    เงินอุดหนุน 80,000

                                             รวม 2,353,880

    คาใชสอย 728,000

งบลงทุน 26,600

    คาครุภัณฑ 26,600

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,261,720

งบดําเนินงาน 738,000

    คาตอบแทน 10,000

      รวม                                2,026,320
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449,040 0 449,040

449,040 0 449,040

875,000 0 1,323,800

30,000 0 30,000

645,000 0 873,800

200,000 0 420,000

650,000 632,000 2,108,000

0 0 50,000

650,000 632,000 2,058,000

100,000 0 100,000

100,000 0 100,000

2,074,040 632,000 3,980,840

430,000

430,000

430,000

110,000 260,000

80,000 230,000

30,000 30,000

110,000 260,000

8,356,174

8,356,174

8,356,174

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล
งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 0 0

งบ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน

งานไฟฟา

ถนน

    คาตอบแทน 0 0

    คาใชสอย 228,800 0

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 0 0

งบดําเนินงาน 448,800 0

    คาครุภัณฑ 50,000 0

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0 776,000

    คาวัสดุ 220,000 0

งบลงทุน 50,000 776,000

รวม 498,800 776,000

งานสงเสริมและ

สนับสนุนความ

เขมแข็งชุมชน

รวม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบ

งบเงินอุดหนุน 0 0

    เงินอุดหนุน 0 0

รวม

งบดําเนินงาน 150,000

งบดําเนินงาน 430,000

    คาใชสอย 430,000

รวม 430,000

    งบกลาง 8,356,174

                                             รวม 8,356,174

แผนงานงบกลาง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 8,356,174

งบ

    คาใชสอย 150,000

    คาวัสดุ 0

                                             รวม 150,000

งานกีฬาและ

นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถิ่น
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ยอดรวม

13,434,228

2,347,200

5,553,900

2,353,880

2,026,320

3,980,840

430,000

260,000

8,356,174

38,742,542

ยอดรวม

0

                    (ลงนาม)..................................................

(นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ)
ตําแหนง ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ

(ลงนาม)..................................................

เห็นชอบ

   (นายภาคภูมิ  ศรีสมวงค)

  ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลทายดง

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

งบ

รวมรายจาย

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรีตําบลทายดงปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของ

เทศบาลตําบล

ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรีตําบลทายดงมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้

ดานการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 38,801,652 บาท

ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 

38,742,542 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

แผนงาน

เทศบาล (รวมแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับปจจุบัน) มาตรา มาตรา 60 และมาตรา 65  จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบล

ทายดง และโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ

ขอ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกวา เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

ขอ 2. เทศบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลทายดง

อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ
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ป 2560 ป 2561

0.00 0.00 100.00

98,970.75 98,315.75 -100.00

6,170.25 7,049.95 -100.00

14,141.00 39,471.00 0.00

0.00 0.00 0.00

119,282.00 144,836.70

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

620.80 611.10 0.00

175,450.00 181,120.00 -5.26

0.00 0.00 100.00

20.00 60.00 0.00

1,660.00 1,770.00 0.00

970.00 470.00 0.00

3,200.00 0.00 -33.33

19,800.00 19,900.00 25.00

3,000.00 3,450.00 20.00

2,000.00 4,000.00 25.00

1,955.00 1,860.00 0.00

1,910.00 2,403.00 50.00

210,585.80 215,644.10

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลทายดง

รายรับจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563

อําเภอ วังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ

 

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 % 106,000.00

หมวดภาษีอากร

     ภาษีบํารุงทองที่ 6,170.25 70,000.00 % 0.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 98,009.48 100,000.00 % 0.00

     อากรการฆาสัตว 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีปาย 15,381.00 20,000.00 % 20,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

รวมหมวดภาษีอากร 119,560.73 190,000.00 126,000.00

     คาธรรมเนียมโรงพักสัตว 0.00 0.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 0.00 0.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 174,380.00 190,000.00 % 180,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,784.80 1,000.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว
เพื่อการโฆษณา

50.00 100.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่
จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร

-200.00 0.00 % 100.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 500.00 1,000.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 1,620.00 2,000.00 % 2,000.00

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ

18,900.00 20,000.00 % 25,000.00

     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 3,000.00 % 2,000.00

     คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 2,000.00 % 2,500.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด  ซึ่งมีพื้นที่เกิน                
200 ตารางเมตร

3,100.00 5,000.00 % 6,000.00

     คาใบอนุญาตอื่นๆ 2,190.00 2,000.00 % 3,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 1,950.00 2,000.00 % 2,000.00

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 206,274.80 228,100.00 224,700.00
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ป 2560 ป 2561

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลทายดง

รายรับจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563

อําเภอ วังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ

 

83,528.23 112,657.55 10.00

83,528.23 112,657.55

1,003,340.00 896,130.00 -9.09

18,400.00 13,500.00 0.00

1,021,740.00 909,630.00

0.00 3,500.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 3,500.00

5,000.00 12,000.00 0.00

5,000.00 12,000.00

918,477.42 352,461.15 -47.37

14,567,974.68 14,847,061.81 -5.63

1,346,551.57 1,427,111.41 0.00

32,284.65 28,541.77 -25.00

762,969.58 0.00 -100.00

1,838,666.88 2,903,437.82 57.89

210,119.54 28,691.79 -77.27

57,278.59 40,003.48 0.00

432,025.00 136,101.00 -9.09

20,166,347.91 19,763,410.23

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 84,708.61 100,000.00 110,000.00

     ดอกเบี้ย 84,708.61 100,000.00 % 110,000.00

     รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 544,375.00 1,100,000.00 % 1,000,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 571,375.00 1,120,000.00 1,020,000.00

     รายไดจากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 27,000.00 20,000.00 % 20,000.00

     คาขายแบบแปลน 0.00 1,000.00 % 1,000.00

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 1,600.00 1,000.00 1,000.00

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1,600.00 0.00 % 0.00

     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 3,000.00 5,000.00 % 5,000.00

หมวดรายไดจากทุน

หมวดภาษีจัดสรร

รวมหมวดรายไดจากทุน 3,000.00 5,000.00 5,000.00

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 14,153,288.69 14,834,900.00 % 14,000,000.00

     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 835,713.42 950,000.00 % 500,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 34,032.97 40,000.00 % 30,000.00

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,403,128.91 1,400,000.00 % 1,400,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 1,631,417.36 1,900,000.00 % 3,000,000.00

     ภาษีสุรา 758,443.11 800,000.00 % 0.00

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 72,363.50 60,000.00 % 60,000.00

     คาภาคหลวงแร 130,843.14 220,000.00 % 50,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,352,386.10 20,644,900.00 19,440,000.00

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

333,155.00 440,000.00 % 400,000.00
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ป 2560 ป 2561

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เทศบาลตําบลทายดง

รายรับจริง ประมาณการ

ป 2559 ป 2562 ยอดตาง (%) ป 2563

อําเภอ วังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ

 

15,000,455.00 14,826,963.00 11.35

15,000,455.00 14,826,963.00

36,606,938.94 35,988,641.58

     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

8,417,362.00 16,000,000.00 % 17,815,842.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวมทุกหมวด 28,756,267.24 38,289,000.00 38,742,542.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,417,362.00 16,000,000.00 17,815,842.00
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รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 38,742,542   บาท  แยกเปน

เทศบาลตําบลทายดง

อําเภอวังโปง  จังหวัดเพชรบูรณ

ภาษีปาย 20,000

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเพราะคําณวณใกลเคียงกับที่จัดเก็บไดจริง

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 224,700

รายไดจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 126,000

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 106,000

ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมาเพราะคาดวาจะจัดเก็บไดนอยลง

คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร 100

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมาเพราะคาดวาจะจัดเก็บไดมากขึ้น

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,000

ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมาเพราะคาดวาจะจัดเก็บไดนอยลง

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 180,000

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เพราะคํานวณใกลเคียงกับจํานวนที่รับใน
่คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,000

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เพราะคํานวณใกลเคียงกับจํานวนที่รับใน
่

คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา 100

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เพราะคาดวาจะจัดเก็บไดใกลเคียงกับ
่คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 2,000

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมาเพราะคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด 
่ ้ ่   

6,000

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เพราะคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

คาปรับการผิดสัญญา 2,000

ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมาเพราะคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 25,000

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เพราะคํานวณใกลเคียงกับจํานวนที่รับใน
่คาใบอนุญาตอื่นๆ 3,000

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เพราะคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 2,500

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เพราะคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 2,000

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 110,000

ดอกเบี้ย 110,000

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เพราะคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น
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รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

จํานวน บาท

รวม บาท

จํานวน บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 1,020,000

รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 1,000,000

ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เพราะคาดวาจะจัดเก็บไดนอยลง

คาขายแบบแปลน 1,000

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมาเพราะคํานวณใกลเคียงกับจํานวนที่รับ ใน
่หมวดรายไดจากทุน 5,000

รายไดจากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 20,000

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เพราะคํานวณใกลเคียงกับจํานวนที่รับ ใน
่หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 1,000

หมวดภาษีจัดสรร 19,440,000

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 500,000

ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เพราะคาดวาจะการจัดสรรนอยลง

คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 5,000

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เพราะคํานวณใกลเคียงกับจํานวนที่รับ ใน
่

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 30,000

ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมาเพราะคาดวาจะไดรับการจัดสรรนอยลง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 14,000,000

ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เพราะคาดวาจะไดรับการจัดสรรนอยลง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,400,000

ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เพราะคาดวาจะไดรับการจัดสรรนอยลง

คาภาคหลวงปโตรเลียม 60,000

ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เพราะคํานวณใกลเคียงกับที่ไดรับการ

ภาษีสรรพสามิต 3,000,000

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เพราะคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

คาภาคหลวงแร 50,000

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,815,842

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา 17,815,842

ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เพราะคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 400,000

ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เพราะคาดวาจะไดรับการจัดสรรนอยลง

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวนเงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล 198,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลทายดง และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีตําบลทายดง ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ย
ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557 โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากรายได (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ นายกเทศมนตรีตําบลทายดง และรองนายกเทศมนตรี

ตําบลทายดง ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน

และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา

เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี      

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 

และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน       

ตั้งจายจากรายได (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลทายดง                  

และรองนายกเทศมนตรีตําบลทายดง ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

เงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี          

รองนายกเทศมนตรี   ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภา

เทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุม

กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2557       

โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากรายได (สํานักปลัด)

เทศบาลตําบลทายดง

อําเภอ วังโปง   จังหวัดเพชรบูรณ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกเทศมนตรีตําบลทายดง และรองนายกเทศมนตรีตําบลทาย

ดง ตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทนและ

ประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา

เทศบาล        รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ

นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา

เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  โดยคํานวณ ตั้งจายไว

ไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากรายได (สํานักปลัด)

งบบุคลากร 5,753,660 บาท

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,624,800 บาท

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 38,742,542 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 10,693,060 บาท
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จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

จํานวนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 210,000 บาท

 -  เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ 

(เงินรางวัลประจําป) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน

ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงาน

สวนทองถิ่น ใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 และ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ ตั้งจายไว  200,000  

บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)

 -  เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่มาจากชุมชนและ

คณะกรรมการตรวจการจาง ตามหนังสือ กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 

2560 ตั้งจายไว  10,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน 4,820,800 บาท

คาตอบแทน 283,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจาง 180,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยนักประชาสัมพันธ

เงินประจําตําแหนง 210,000 บาท

1.เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงและคาตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล                

จํานวน 168,000 บาท

2.เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล                        

จํานวน 42,000 บาท

 ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มปรับวุฒิพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน

และเงินเพิ่มอื่นๆ เชน เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ(พ.ส.ร.) ฯลฯ ตามระเบียบที่

เกี่ยวของ ตั้งจายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ เรื่องหลักเกณฑและ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.

และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยคํานวณตั้งจายไว

ไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากรายได (สํานักปลัด)

เงินเดือนพนักงาน 2,718,860 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน ปลัดเทศบาล, หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล, หัวหนาฝายปกครอง, 

หัวหนาฝายอํานวยการ, นักจัดการงานทะเบียนและบัตร, นักวิเคราะหนโยบายและแผน

, นักจัดการงานทั่วไป, นักทรัพยากรบุคคล, นักประชาสัมพันธ, เจาพนักงานธุรการ,      

 พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ    

เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และหนังสือ

สํานักงาน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน ตั้งจายจากรายได (สํานักปลัด)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1,490,400 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 3,128,860 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนคาจัดงานราชพิธี, รัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ ของชาติตามหนังสือสั่งการหรือ

มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาจัดงานราชพิธี, รัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ ของชาติตามหนังสือสั่งการหรือมติคณะรัฐมนตรี

 ฯลฯ
400,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 40,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรอง คาอาหาร เครื่องดื่มตางๆเครื่องใชในการเลี้ยงรับรองและ

คาบริการอื่นๆซึ่งจําเปนตองจายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น จํานวน 

20,000  บาท  ตั้งจายจากรายได (สํานักปลัด)

2.เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่มคาของขวัญ เครื่องใชที่เกี่ยวของในการเลี้ยงรับรอง

บุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมกิจการของเทศบาล จํานวน  20,000 บาท        

ตั้งจายจากรายได (สํานักปลัด)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,848,800 บาท

1.เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ตั้งไว 200,000  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป (สํานักปลัด)

2.เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการคนงานดานตางๆดังนี้

    -  คนสวน  จํานวน  2  อัตรา

    -  คนงานทําความสะอาดอาคารที่ทําการ  จํานวน  1  อัตรา

    -  คนงานชวยปฏิบัติงานดานบันทึกขอมูล  จํานวน  1  อัตรา

    -  คนงานชวยปฏิบัติงานดานเก็บเอกสาร  จํานวน  1  อัตรา

    -  คนงานชวยปฏิบัติงานดานงานวิชาการและแผน  จํานวน  1  อัตรา

    -  คนงานชวยปฏิบัติงานดานพัฒนาบุคคล  จํานวน  1  อัตรา

    -  คนขับรถยนตประจําสํานักงาน  จํานวน  2  อัตรา

    -  คนงานชวยปฏิบัติงานดานงานทะเบียนราษฎร  จํานวน  1  อัตรา

    -  คนงานดูแลระบบประปา  จํานวน  4  อัตรา

       ตั้งไว  1,6200,000  บาท  ตั้งจายจากรายได (สํานักปลัด)

3.เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสารแบบขาว-ดํา ระบบมัลติฟงกชั่น ความเร็วในการ

ถายเอกสาร  20 แผนตอนาที ตั้งไว  28,800  บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ที่ มท 0808.2/ว1555 ลว 22 มี.ค. 2560 ตั้งจายจากรายได (สํานักปลัด)

คาใชสอย 3,468,800 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ที่มีสิทธิเบิกได ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวน

ทองถิ่น (ฉบับที่3)   พ.ศ.2549 ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

เพื่อเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ

เบิกจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา พ.ศ. 2550

คาเบี้ยประชุม 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหกับคณะกรรมการในการประชุมตางๆเชน ประชุมสภา

เทศบาล ฯลฯ ตั้งจายจากรายได (สํานักปลัด)
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปลูกฝงอุดมการณความรักชาติและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย เชน  คาวิทยากร

คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาปายโครงการ   คาวัสดุอุปกรณ  คาใชจาย

อื่นๆ  ที่เกี่ยวของ  ฯลฯ

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.  2557  และที่แกไขเพิ่มเติม

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน     

การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬา  เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  

2559

-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565)   หนา  80  ลําดับที่ 9      

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปลูกปาตามพระราชเสาวนียในการจัดซื้อตนไม วัสดุ

อุปกรณที่จําเปนในการดําเนินกิจกรรมตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  หมวด 2 มาตรา 

16(24) ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 77 ลําดับที่ 3    ตั้ง

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)

โครงการปลูกฝงอุดมการณความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับโครงการคืนชีวิตสูแมน้ํา ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 หมวด 2 มาตรา 16(24) ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) หนา 77 ลําดับที่ 2 แบบ ผ.02 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(สํานักปลัด)

โครงการปลูกปาตามพระราชเสาวนีย 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร ของ

สํานักปลัด ไดแก สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารเทศบาล  บุคลากรเทศบาล และผูที่

เกี่ยวของที่มีสิทธิเบิกเงินไดตามระเบียบฯ รวมถึงคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ

คณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามหนังสือกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท0808.2/ว 1301  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2554  

เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการที่จอดรถ ณ ทาอากาศยาน   

คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ เปนตน      

 ตั้งจายจากรายได (สํานักปลัด)

โครงการคืนชีวิตสูแมน้ํา 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งของเทศบาลตามที่คณะกรรมการ
เลือกตั้งกําหนด ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 77 
ลําดับที่ 3 แบบ ผ.02 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 150,000 บาท

เพื่อจัดทําปายประชาสัมพันธหรือสื่อประชาสัมพันธงานและกิจกรรมตางๆ ของ
เทศบาล ฯลฯ 

คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตําบลทายดง 500,000 บาท

คาจัดทําปายประชาสัมพันธ 50,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวนวัสดุกอสราง 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช สําหรับซอมแซมระบบประปา เชน 

ประแจตางๆ ทอ พีวีซ ีกาว เทปพันเกรียวและอื่นๆที่เกี่ยวของ และจําเปนตอการซอม

บํารุงระบบประปา 

-เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ เชน วัสดุ ครุภัณฑสํานักงานระบบเสียงตามสาย ฯลฯ  จํานวน 100,000  

บาท

-เพื่อจายเปนคาซอมบํารุงระบบประปา พรอมอุปกรณและสวนประกอบตางๆ จํานวน  

100,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

คาวัสดุ 380,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานการพัฒนา

แหลงน้ํา และดานเศรษฐกิจพอเพียง เชน  คาวิทยากร

คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาปายโครงการ   คาวัสดุอุปกรณ  คาใชจาย

อื่นๆ  ที่เกี่ยวของ  ฯลฯ

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.  2557  และที่แกไขเพิ่มเติม

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน     

การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬา  เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  

2559

-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565)   หนา  79  ลําดับที่  6  ตั้ง

จายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและตอตานดาน

การทุจริตคอรัปชั่น เชน  คาวิทยากร

คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาปายโครงการ   คาวัสดุอุปกรณ  คาใชจาย

อื่นๆ  ที่เกี่ยวของ  ฯลฯ

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.  2557  และที่แกไขเพิ่มเติม

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน     

การจัดการแขงขันกีฬา

และการสงนักกีฬา  เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  

2559

-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561  -  2565)   หนา 80  ลําดับที่  8    

ตั้งจายจากเงินรายได   

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริดานการพัฒนาแหลงน้ําและดานเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 บาท

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและตอตานดานการทุจริตคอรัปชั่น 200,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

จํานวนโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลสําหรับงานสํานักงาน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล สําหรับงานสํานักงาน       

(ขนาดหนาจอไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)

คาครุภัณฑ 28,600 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

1.เพื่อจายเปนคาเชาสัญญาณโทรศัพท  อินเตอรเน็ต ตั้งไว  20,000  บาท

2.เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่โดเมนฯ  ตั้งไว  9,000  บาท

ตั้งจายจากรายได  (สํานักปลัด)

งบลงทุน 28,600 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  ตั้งจายจากรายได (สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 29,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย 6,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําดื่ม  ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาของเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 36,000 บาท

คาสาธารณูปโภค 689,000 บาท

คาไฟฟา 600,000 บาท

วัสดุอื่น 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสารสม  น้ํายาคลอรีน  ปูนขาว  และสวนประกอบตางๆของระบบ

ประปา ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหนังสือและวารสารตางๆ สําหรับเทศบาลและชุมชน ในเขต

เทศบาล ตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

วัสดุการเกษตร 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปุยเคมีสําหรับใสตนไม ไมดอก ไมประดับตางๆ ตามแนวทางการ

จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แนบทายหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3882 ลว 28 

มิถุนายน 2562   ตั้งจายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง และหลอลื่น 

1.รถยนประจําสํานักงานทะเบียน กค 517 เพชรบูรณ 

2.รถยนประจําสํานักงานทะเบียน กท 6927 เพชรบูรณ

3.รถจักรยานยนต กษล 348 เพชรบูรณ 

ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
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จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

รวม

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

จํานวนคาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน    

 ไดตามปกติ เชน วัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน  ตั้งจายจากเงินรายได  (ตรวจสอบภายใน)

คาใชจายเดินทางไปราชการ 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร   ของ

หนวยตรวจสอบภายใน ไดแก บุคลากรเทศบาลและผูที่เกี่ยวของ ที่มีสิทธิเบิกเงินได

ตามระเบียบฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  (ตรวจสอบภายใน)

คาใชสอย 20,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

เพื่อจายเปนเงินเดือนนักวิชาการตรวจสอบภายใน พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน  โดย

คํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  ตั้งจายจากรายได  (ตรวจสอบภายใน)

งบดําเนินงาน 20,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 350,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน 350,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ 370,000 บาท

งบบุคลากร 350,000 บาท

โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธี  ศาสนา  วัฒนธรรม  และงานประจําปตางๆอําเภอวังโปง 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงานรัฐพิธี งานราชพิธี และการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ       

ของอําเภอวังโปง  ตั้งจายจากรายได (สํานักปลัด)  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น         

(พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02 หนา 81 ลําดับที่ 12

โครงการอุดหนุนงานประเพณีอําเภอวังโปง 35,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนงานประเพณีของอําเภอวังโปง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

(สํานักปลัด)  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 81 

ลําดับที่ 11

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกองคการบริหารสวนตําบลทายดง  ตามโครงการอุดหนุน

ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน (สถานที่กลาง)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป (สํานักปลัด)  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02  

หนา 81  ลําดับที่ 10

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการอุนหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน (สถานที่กลาง) 25,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 90,000 บาท

เงินอุดหนุน 90,000 บาท

โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 11,600 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA (600watts)  จํานวน  2  เครื่อง  

จัดซื้อตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป  (สํานักปลัด)
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รวม

รวม

จํานวน

จํานวน
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รวม
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จํานวนคาใชจายเดินทางไปราชการ 80,000 บาท

1.  เพื่อจายเปนคาจางเหมาคนงานชวยปฏิบัติงาน  จํานวน 7 อัตรา ดังนี้

  -  คนงานชวยปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา

  -  คนงานชวยปฏิบัติงานดานพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา

  -  คนงานชวยปฏิบัติงานดานจัดเก็บรายได  จํานวน  1  อัตรา

  -  คนงานชวยปฏิบัติงานดานเก็บเอกสาร  จํานวน  1  อัตรา

  -  คนงานชวยปฏิบัติงานดานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  จํานวน  1  อัตรา

  -  คนขับรถประจําสํานักงาน กข 4905 เพชรบูรณ  จํานวน  1  อัตรา

  -  คนงานจัดเก็บคาน้ําประปา และคาธรรมเนียม เก็บ ขน ขยะมูลฝอย   จํานวน  1  

อัตรา  ตั้งจายไว  720,000  บาท

2.  เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสารแบบ ขาว ดํา ระบบมัลติฟงกชั่น ความเร็วใน

การถายเอกสาร 20 แผนตอนาที   ตั้งจายไว  24,000  บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 744,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาลกองคลัง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง       

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

คาใชสอย 854,000 บาท

คาตอบแทน 72,000 บาท

คาเชาบาน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง หัวหนาฝายบริหารงานคลัง        

  ตั้งจายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542           

  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  จังหวัดเพชรบูรณ เรื่องหลักเกณฑและ

เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.

อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยคํานวณตั้งจายไว       

ไมเกิน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

งบดําเนินงาน 1,237,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนผูอํานวยการกองคลัง หัวหนาฝายบริหารงานคลัง นักวิชาการพัสดุ 

นักวิชาการเงินและบัญชี พรอมทั้งเงินปรับปรุงตําแหนง  ตั้งจายตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล  จังหวัดเพชรบูรณ เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ของเทศบาล และหนังสือสํานักงาน กจ. กท. ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 

30 ธันวาคม 2558 โดยคํานวณตั้งจายไวไมเกิน 12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได       

(กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง 42,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,134,168 บาท

เงินเดือนพนักงาน 1,092,168 บาท

งานบริหารงานคลัง 2,371,168 บาท

งบบุคลากร 1,134,168 บาท
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จํานวนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาสัญญาณอินเตอรเน็ต 

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ ตามแนวทางการจัดทํางบประมาณ พ.ศ. 2563 

คาสาธารณูปโภค 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่นรถยนตประจําสํานักงาน หมายเลขทะเบียน   

  กข 4905 เพชรบูรณ และรถจักรยานยนต หมายเลขทะเบียน ขคจ 972 เพชรบูรณ  

วัสดุคอมพิวเตอร 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน กรรไกรตัดหญา น้ํายาลางจาน ไมกวาด 

ไมกวาดทางมะพราว ถุงรองรับขยะ มอบถูพื้น น้ํายาถูพื้น ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได 

(กองคลัง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานประเภทตางๆ แบบพิมพตางๆ ตามแนวทางของการจัดทํา

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วัสดุงานบานงานครัว 50,000 บาท

คาวัสดุ 300,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 100,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา ทรัพยสินใหใชงานได

ตามปกติ เชน รถยนตประจําสํานักงาน หมายเลขทะเบียน กข 4905 และ

รถจักรยานยนต หมายเลขทะเบียน ขคจ 972 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร และนอกอาณาจักร       

ของกองคลัง ไดแก บุคลากรเทศบาลและผูที่เกี่ยวของที่มีสิทธิเบิกเงินไดตามระเบียบ
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รวม

จํานวนวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพิลงและหลอลื่นรถดับเพลิง, รถบรรทุกน้ํา,           

รถยนตตรวจการณ, รถยนตจักรยานยนต, เครื่องสูบน้ําเขาสระประปา, เครื่องปนไฟ, 

เครื่องหาบหาม ฯลฯ  ตั้งจายจากรายได (สํานักปลัด)

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)

คาวัสดุ 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาคนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                             

จํานวน  8  อัตรา  (สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 864,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร  ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ                  

ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)

คาใชสอย 964,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน ของพนักงานเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 บาท

คาตอบแทน 46,000 บาท

คาเชาบาน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา  ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา          

จํานวน 2 คน พรอมทั้งปรับปรุงคาจาง  ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน 1,210,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) สําหรับผูมีสิทธิไดรับตามระเบียบฯ  

ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)

คาจางลูกจางประจํา 429,120 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พรอมเงินปรับปรุง

เงินเดือน  ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 10,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 635,200 บาท

เงินเดือนพนักงาน 196,080 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,047,200 บาท

งบบุคลากร 635,200 บาท
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จํานวนโครงการคันกั้นน้ําเพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยแลง 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการคันกั้นน้ําเพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยแลง            

 ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565)  แบบ ผ.02 หนา  82  ลําดับที่ 3

คาใชสอย 80,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งจายจากเงินรายได      

(สํานักปลัด)

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. ตามคําสั่งของ ผูอํานวยการ

ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเทศบาลตําบลทายดง    เชนโครงการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน 240,000 บาท

คาตอบแทน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการบูรณาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด      

จังหวัดเพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(สํานักปลัด)  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02       

หนา 84 ลําดับที่ 8

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 300,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการอุดหนุนตามโครงการบูรณาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด           
จังหวัดเพชรบูรณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

80,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 80,000 บาท

เงินอุดหนุน 80,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับครุภัณฑ 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน 

เครื่องจักรกล  ยานพาหนะ เปนตน ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติ หรือคาซอมกลาง  ตั้ง

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จัดซื้อตามเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป          

(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร โนตบุก  สําหรับงานประมวลผล 22,000 บาท

งบลงทุน 122,000 บาท

คาครุภัณฑ 122,000 บาท
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จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

จํานวนโครงการจัดซื้อครุภัณฑของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑที่จําเปนของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ      

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (สํานักปลัด)

คาครุภัณฑ 60,000 บาท

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํายาเคมีดับเพลิง  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ของงานปองกันฯ ตางๆ     

 ที่เกี่ยวของ  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)

งบลงทุน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํายาเคมีเพื่อกําจัดวัชพืชและคุมวัชพืช และจัดซื้อปุยเคมี           

สําหรับใสตนไม  ไมดอก  ไมประดับตางๆ  ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 บาท

คาวัสดุ 60,000 บาท

วัสดุการเกษตร 40,000 บาท

โครงการฝกซอมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําป 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายที่จําเปนและเกี่ยวของกับการฝกซอมการปองกันและบรรเทา        

  สาธารณภัยประจําป ของพนักงาน เจาหนาที่ปองกัน อปพร. และผูที่เกี่ยวของ       

เพื่อใหเกิดความชํานาญ และมีความพรอมที่จะออกชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยตางๆ 

ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

แบบ ผ.02  หนา 83  ลําดับที่ 5

โครงการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน      

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (สํานักปลัด)  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น                 

(พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02  นา 83 ลําดับที่ 4
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รวม

รวม

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

รวม

จํานวน

รวม

จํานวน

1.เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ  ตั้งไว  20,000  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป (กองการศึกษา)

2.เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการคนงานในตําแหนงตางๆ  ดังนี้

   -  คนสวน  จํานวน  1  อัตรา

   -  คนงานชวยปฏิบัติงานดานบันทึกขอมูลตางๆ  จํานวน  1  อัตรา

   -  คนงานทําความสะอาดอาคารที่ทําการ  จํานวน  2  อัตรา  

ตั้งไว  432,000  บาท  ตั้งจายจากรายได   (กองการศึกษา)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 452,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งจายจากรายได  (กองการศึกษา)

คาใชสอย 699,000 บาท

คาตอบแทน 40,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 40,000 บาท

1.  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูดูแลเด็ก  

(ทักษะ)  จํานวน  2  อัตรา  ตั้งไว  48,000  บาท

2.  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพพนักงานจางทั่วไป ตําแหนางผูดูแลเด็ก (ทั่วไป) 

 จํานวน  1  อัตรา  ตั้งไว  12,000  บาท

งบดําเนินงาน 830,000 บาท

1.  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูดูแลเด็ก  (ทักษะ)  

จํานวน  2  อัตรา  ตั้งไว  350,000  บาท

2.  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป ตําแหนางผูดูแลเด็ก (ทั่วไป) 

 จํานวน  1  อัตรา  ตั้งไว  108,000  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา  ตั้งจายจากรายได         

(กองการศึกษา)

คาตอบแทนพนักงานจาง 458,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาวิทยฐานะครู คศ.2 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ครู                   

และเจาพนักงานธุรการ  ตั้งจายจากรายได (กองการศึกษา)

เงินประจําตําแหนง 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนผูอํานวยการกองการศึกษา, หัวหนาฝายบริหารงานการศึกษา, คร,ู 

เจาพนักงานธุรการ พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน  ตั้งจายจากรายได (กองการศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 70,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,050,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน 1,420,000 บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,087,000 บาท

งบบุคลากร 2,050,000 บาท

26



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนคาเชาสัญญาณโทรศัพท  อินเตอรเน็ต ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก               

ตั้งจายจากรายได (กองการศึกษา)

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งจายจากรายได (กองการศึกษา)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําดื่มสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งจายจากรายได (กองการศึกษา)

คาบริการโทรศัพท 4,000 บาท

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายจากรายได (กองการศึกษา)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 7,000 บาท

คาสาธารณูปโภค 91,000 บาท

คาไฟฟา 65,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 7,000 บาท

1. เพื่อจายเปนคาซอมแซมสิ่งที่ชํารุดเสียหาย เชน  โตะ เกาอี ้พัดลม ตูเย็น ฯลฯ          

    ตั้งไว  2,000  บาท  ตั้งจายจากรายได  (กองการศึกษา)

2. เพื่อจายเปนคาซอมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ เชน  ประตู กระจก  หนาตาง ฯลฯ     

    ตั้งไว  5,000  บาท   ตั้งจายจากรายได  (กองการศึกษา)

โครงการอบรมและประชุมผูปกครองเด็กนักเรียน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการอบรม และประชุมผูปกครองเด็กนักเรียน                

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)             

แบบ ผ.02  หนาที่ 98  ลําดับที่ 3  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษา)

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับโครงการสงเสริมความรูภาษาอังกฤษชวงปดภาคเรียน 

สําหรับเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลระดับประถมศึกษาตาม พระราชบัญญัติเทศบาล     

พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมฉบับปจจุบันตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจ ใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  ปรากฎในแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนาที่ 97 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป   (กองการศึกษา)

โครงการสงเสริมความรูภาษาอังกฤษชวงปดภาคเรียน 60,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานในอาณาจักรและนอก

อาณาจักรของกองการศึกษา ไดแก บุคลากรเทศบาลและผูที่เกี่ยวของที่มีสิทธิเบิกเงินได

ตามระเบียบ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 

1301 ลงวันที่  28 มิถุนายน 2554  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชา    

ที่พัก  คาบริการที่จอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมใน

การใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตางๆ เปนตน  ตั้งจายจากรายได  (กองการศึกษา)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
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จํานวนโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวัง
ิ )

364,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวัน เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 70 คนๆ

ละ 20 บาท จํานวน 260 วัน ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   

แบบ ผ.02 หนา 100 ลําดับที่ 7  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (เด็กอายุ 3-5 ป ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานวังกระดาษเงิน)

33,900 บาท

1.  เพื่อจายเปนคาหนังสือแบบเรียน อัตราคนละ 200/ป จํานวน 30 คน              

เปนเงิน  6,000  บาท

2.  เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200/ป จํานวน 30 คน                

เปนเงิน  6,000  บาท

3.  เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ300/ป จํานวน 30 คน            

เปนเงิน  9,000  บาท

4.  เพื่อจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430/ป จํานวน 30 คน        

เปนเงิน  12,900  บาท      ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)                

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 99 ลําดับที่ 6

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (เด็กอายุ 2-5 ป ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานวังกระดาษเงิน)

119,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน   อัตราคนละ 1,700 บาท/ป   จํานวน 70 คน  

เปนเงิน  119,000  บาท  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)        

แบบ ผ.02 หนา 99 ลําดับที่ 6  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)

คาใชสอย 516,900 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,349,900 บาท

งบดําเนินงาน 1,240,900 บาท

โครงการกอสรางหลังคาคลุมสระน้ําสนามเด็กเลนสรางปญญา 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางหลังคาคลุมสระน้ําสนามเด็กเลนสรางปญญา                      

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 104               

ลําดับที่ 22 ตั้งจายจากรายได  (กองการศึกษา)

โครงการกอสรางรั้วกั้นบริเวณสระน้ําสนามเด็กเลนสรางปญญา 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางรั้วกั้นบริเวณสระน้ํา (สนามเด็กเลนสรางปญญา)  ปรากฎใน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02 หนา 104  ลําดับที่ 23          

ตั้งจายจากรายได (กองการศึกษา)

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 190,000 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี                

จํานวน 1  เครื่อง  ตั้งจายจากรายได (กองการศึกษา)

คาครุภัณฑ 17,000 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

งบลงทุน 207,000 บาท
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จํานวนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 11,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบานวังขอน  ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

แบบ ผ.02 หนา 106 ลําดับที่ 28

โครงการจัดหาครูผูสอนและบุคลากรเพื่อการพัฒนาโรงเรียน 89,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดหาครูผูสอนและบุคลากรเพื่อการพัฒนาโรงเรียน  

สําหรับโรงเรียนชุมชนบานวังกระดาษเงิน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                    

(กองการศึกษา)  ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) แบบ ผ.02          

หนา 106  ลําดับที่ 29  

โครงการจัดหาครูผูสอน 89,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดหาครูผูสอนและบุคลากรเสริมเพื่อการพัฒนาผูเรียน  

โรงเรียนบานวังขอน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) ปรากฎใน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 106 ลําดับที่ 27  

เงินอุดหนุน 1,109,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เพื่อจายเปนคาสื่อการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งจายจากเงินรายได 
(กองการศึกษา)  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 
หนา 101 ลําดับที่ 11

งบเงินอุดหนุน 1,109,000 บาท

1. เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 70 

คนๆละ 8 บาท จํานวน 260 วัน  ตั้งไว 145,600  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป (กองการศึกษา) ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02  

  หนา 100  ลําดับที่ 8 

2. เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนชุมชนบานวังกระดาษ  

จํานวน 185 คนๆละ 8 บาท จํานวน 260 วัน  ตั้งไว 384,800  บาท  ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

แบบ ผ.02   หนา 100  ลําดับที่ 9 

3. เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนบานวังขอน  จํานวน 45 

คนๆละ 8 บาท จํานวน 260 วัน  ตั้งไว 93,600  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(กองการศึกษา) ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02     

หนา 101  ลําดับที่ 10 

วัสดุการศึกษา 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังกระดาษ

เงิน  ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

คาอาหารเสริม (นม) 624,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ A4 ปากกา ดินสอ น้ํายาลบคําผิด            

ไมบรรทัด แบบพิมพตางๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (กองการศึกษา)

วัสดุงานบานงานครัว 30,000 บาท

คาวัสดุ 724,000 บาท

วัสดุสํานักงาน 30,000 บาท
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จํานวนโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  และมารยาทไทย 18,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  และมารยาทไทย โรงเรียน

วังโปงพิทยาคม  ตั้งไว  18,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษา)

ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  แบบ ผ.02 หนา 108 ลําดับที่ 33

โครงการมัคนายกนอย 9,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการมัคนายกนอย โรงเรียนวังโปงพิทยาคม  ตั้งไว  

9,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา) ปรากฎในแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 108  ลําดับที่ 32

โครงการจัดหาบุคลากรเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 90,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการจัดหาบุคลากรเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพของ

โรงเรียน จํานวน 90,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองการศึกษา)  ปรากฎ

ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 108 ลําดับที่ 34

เงินอุดหนุน 117,000 บาท

เงินอุดหนุนสวนราชการ

งานระดับมัธยมศึกษา 117,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 117,000 บาท

โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนบานวังขอน) 180,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน  โรงเรียนบานวังขอน  จํานวน  45 คนๆละ  

20  บาท  จํานวน  200  วัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองการศึกษา)  ปรากฎ

ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  หนา  124  ลําดับที่ 2

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนชุมชนบานวังกระดาษเงิน) 740,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนบานวังกระดาษเงิน  

จํานวน 185 คนๆละ 20 บาท  จํานวน 200 วัน   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     

(กองการศึกษา)  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แบบ ผ.02     

หนา 124 ลําดับที่ 2
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1.เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสารแบบขาว ดํา ระบบมัลติฟงกชั่น ความเร็วในการ

ถายเอกสาร 20 แผนตอนาที ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 

1555  ลงวันที่  22  มีนาคม 2560  ตั้งไว 28,800  บาท   ตั้งจายจากรายได     

(กองสาธารณสุข)

2.เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ คนงานในดานตางๆดังนี้

   -  คนงานขับรถบรรทุกขยะ  จํานวน  2  อัตรา

   -  คนงานเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  จํานวน  6  อัตรา

   -  คนงานกวาดขยะบริเวณถนน  จํานวน  2  อัตรา

   -  คนงานชวยปฏิบัติงานดานบันทึกขอมูล  จํานวน  1  อัตรา

   -  คนงานชวยเก็บเอกสาร  จํานวน  1 อัตรา

ตั้งไว  1,382,400  บาท  ตั้งจายจากรายได  (กองสาธารณสุข)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 1,411,200 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบาน พนักงานเทศบาลกองสาธารณสุข  ตั้งจายจากเงินรายได      

(กองสาธารณสุข)

คาใชสอย 1,481,200 บาท

1.เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่มีมาจากชุมชนและ

คณะกรรมการตรวจการจางตามหนังสือ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่  19 กันยายน 

2560 ตั้งไว 10,000  บาท ตั้งจายจากเงินรายได (กองสาธารณสุข)

คาเชาบาน 42,000 บาท

คาตอบแทน 52,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  ผูอํานวยการกองสาธารณสุข, หัวหนาฝายบริหารงาน

สาธารณสุข  ตั้งจายจากเงินรายได  (กองสาธารณสุข)

งบดําเนินงาน 1,563,200 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข  ตั้งจายจาก

เงินรายได  (กองสาธารณสุข)

เงินประจําตําแหนง 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนผูอํานวยการกองสาธารณสุข, หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข

และ เจาพนักงานสาธารณสุข พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน  ตั้งจายจากเงินรายได  

(กองสาธารณสุข)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 24,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 710,680 บาท

เงินเดือนพนักงาน 626,680 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 2,353,880 บาท

งบบุคลากร 710,680 บาท
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จํานวนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคนอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข ใหกับหมูบานในเขต

เทศบาลตําบลทายดง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุข)

เงินอุดหนุน 80,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจุลินทรียปรับปรุงคุณภาพน้ํา  ตั้งจายจากเงินรายได                

(กองสาธารณสุข)

งบเงินอุดหนุน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เครื่องตัดหญา  ตั้งจายจากเงินรายได     

(กองสาธารณสุข)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 10,000 บาท

คาวัสดุ 30,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  ใหสามารถใชงาน

ไดดีตามปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได  (กองสาธารณสุข)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักร         

ของกองสาธารณสุข  ไดแก บุคลากรเทศบาลและผูที่เกี่ยวของที่มีสิทธิเบิกได              

ตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (กองสาธารณสุข)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
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จํานวนคาบํารุงรักษาและซอมแซม 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงาน 

ไดตามปกติ ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่สุด มท 0808.2/ ว 

1134  ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2558  ตั้งจายจากรายได  (กองสวัสดิการสังคม)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและนอกอาณาจักรของ      

กองสวัสดิการสังคม ไดแก บุคลากรเทศบาลและผูที่เกี่ยวของที่มีสิทธิเบิกเงินไดตาม

ระเบียบฯ  ตั้งจายจากรายได  (กองสวัสดิการสังคม)

1.เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ตั้งไว  20,000  บาท

2.เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการคนงานตางๆ ดังนี้

   -  คนงานปฏิบัติงานเก็บเอกสารตางๆ จํานวน  1  อัตรา  เปนเงิน  108,000  บาท

   -  คนงานประจําศูนย ICT  จํานวน  1  อัตรา  เปนเงิน  108,000  บาท

   -  คนงานชวยปฏิบัติงานดานการบันทึกขอมูลจํานวน  1  อัตราเปนเงิน  108,000  บาท

   -  คนงานเพื่อสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา  เปนเงิน  108,000  บาท

   -  ผูพิการเขาทํางานในหนวยงานราชการ จํานวน  2  อัตรา เปนเงิน  216,000  บาท  

รวมทั้งสิ้น  648,000  บาท   ตั้งจายจากเงินรายได  (กองสวัสดิการสังคม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 668,000 บาท

เพื่อจายเปนคาการศึกษาบุตร  ตั้งจายจากเงินรายได  (กองสวัสดิการสังคม)

คาใชสอย 728,000 บาท

คาตอบแทน 10,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม และหัวหนาฝาย

สงเสริมสวัสดิการสังคม ตั้งจายจากรายได (กองสวัสดิการสังคม)

งบดําเนินงาน 738,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม, หัวหนาฝายสงเสริมสวัสดิการ

สังคม, นักพัฒนาชุมชนพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน   ตั้งจายจากเงินรายได           

(กองสวัสดิการสังคม)

เงินประจําตําแหนง 60,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 1,261,720 บาท

เงินเดือนพนักงาน 1,201,720 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 2,026,320 บาท

งบบุคลากร 1,261,720 บาท
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รวม

จํานวน

จํานวน

จํานวนโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 22,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร โนตบุก สําหรับงานประมวลผล จัดซื้อตาม

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน  1  ตัว  จัดซื้อตามราคาทองตลาด       

  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พนักงานคอมพิวเตอร จํานวน 1  ตัว                               

 จัดซื้อตามราคาทองตลาด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร 2,700 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน

โครงการจัดซื้อเกาอี้พนักงานคอมพิวเตอร 1,900 บาท

งบลงทุน 26,600 บาท

คาครุภัณฑ 26,600 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณไฟฟาที่เกี่ยวของตางๆ  ตั้งจายจากเงินรายได         

(กองชาง)

คาวัสดุ 200,000 บาท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 100,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 35,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา ทรัพยสินใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในอาณาจักรและนอกอาณาจักร       

ของกองชาง ไดแก บุคลากรเทศบาลและผูที่เกี่ยวของที่มีสิทธิเบิกเงินไดตามระเบียบฯ   

ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

1.เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ ตั้งไว  50,000  บาท

2.เพื่อจายเปนคาจางคนงานชวยปฏิบัติงาน  จํานวน 5 อัตรา ดังนี้

   -  คนงานขับรถกระเชา  จํานวน  1 อัตรา

   -  คนงานประจํารถกระเชา  จํานวน  1 อัตรา

   -  คนงานชวยปฏิบัติงานดานบันทึกขอมูล  จํานวน  1 อัตรา

   -  คนงานชวยปฏิบัติงานดานชางกอสราง  จํานวน  1  อัตรา

   -  คนงานชวยปฏิบัติงานดานชางไฟฟา  จํานวน  1  อัตรา

ตั้งไว  540,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 590,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง
)

คาใชสอย 645,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจางที่มาจากชุมชนและ

คณะกรรมการตรวจการจาง  ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 บาท

คาตอบแทน 30,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว นายชางโยธา  ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)

งบดําเนินงาน 875,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนผูอํานวยการกองชาง, หัวหนาฝายบริหารงานชาง, นายชางโยธา  

พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจายจากรายได (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 24,000 บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา) 449,040 บาท

เงินเดือนพนักงาน 425,040 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,074,040 บาท

งบบุคลากร 449,040 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายในการขยายเขตไฟฟา ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา อุปกรณไฟฟา และ

อื่นๆที่เกี่ยวของ

เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

โครงการเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน 100,000 บาท

เงินอุดหนุน 100,000 บาท

โครงการปรับปรุงหองสวัสดิการสังคมและหองสาธารณสุข ทต.ทายดง 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการปรับปรุงหองหองสวัสดิการสังคมและหองสาธารณสุข ทต.

ทายดง  ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) แบบ ผ.02  หนา 53 ลําดับที่ 21

โครงการปรับปรุงหองน้ําอาคารสํานักงานชั้นบน-ลาง 4 หอง 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการปรับปรุงหองน้ําอาคารสํานักงานชั้นบน-ลาง จํานวน 4 หอง  

ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

แบบ ผ.02  หนา 50 ลําดับที่ 8

โครงการปรับปรุงหองน้ํา หลังกองชาง จํานวน 1 หอง 90,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการปรับปรุงหองน้ําหลังกองชาง จํานวน 1 หอง  ตั้งจายจากเงิน

รายได (กองชาง)  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02  หนา 

50 ลําดับที่ 9

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสระประปา ทต.ทายดง หมู

ที่ 6 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) หนา 73 ลําดับที่ 43

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสระประปา ทต .ทายดง หมูที่ 6 300,000 บาท

โครงการกอสรางโรงสูบน้ําดิบ สระประปา ทต.ทายดง 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการกอสรางโรงสูบน้ําดิบ สระประปาทต.ทายดง     

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565)  แบบ ผ.02 หนา 53 ลําดับที่ 19

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 650,000 บาท

อาคารตาง ๆ

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นของรถกระเชาซอมไฟฟา  ตั้งจายจากรายได  

(กองชาง)

งบลงทุน 650,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชที่เกี่ยวของในการกอสราง 

ปรับปรุง ซอมแซม  ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000 บาท

วัสดุกอสราง 50,000 บาท
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จํานวนวัสดุอื่น 70,000 บาท

1.เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร ตั้งไว  50,000  บาท

2.เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมดอกไมประดับ พรอมวัสดุอุปกรณ ในการเพาะปลูก                 

   ตั้งไว  20,000  บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นรถบรรทุกขยะมูลฝอย, รถอีแตน ตั้งจายจากเงิน

รายได (กองสาธารณสุข)

1.เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงบริเวณที่ทิ้งฝงกลบขยะ  ตั้งไว  100,000  บาท

2.เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาล  ตั้งไว  100,000  บาท

3.เพื่อจายเปนคาเชาเครื่องถายเอกสารแบบขาวดํา  ตั้งไว  28,800  บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (กองสาธารณสุข)

คาวัสดุ 220,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 228,800 บาท

งบดําเนินงาน 448,800 บาท

คาใชสอย 228,800 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 1/2 พรอมรางระบายน้ํา 

คสล.รูปตัวยู ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 ม. ยาว 82 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล.ไม

นอยกวา 246 ตร.ม. ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 64 ลําดับที่ 17

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 498,800 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหนาวัดสวางสามัคคี ขนาด

กวาง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 83 ม. หรือพื้นที่คสล.ไมนอยกวา 249 ตร.ม. ตั้งจาย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)       

แบบ ผ.02 หนา 65 ลําดับที่ 20

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1/2 พรอมรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู
  ี่ 

390,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 2.50 

ม. หนา 0.15 ม. ยาว 55 ม. หรือพื้นที่คสล.ไมนอยกวา 138 ตร.ม. ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป (กองชาง)  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 

หนา 70 ลําดับที่ 34 

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหนาวัดสวางสามัคคี หมูที่ 13 156,000 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล. (บริเวณบานนางบุญเทียม) หมูที่ 2 86,000 บาท

งบลงทุน 632,000 บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 632,000 บาท

งานไฟฟาถนน 632,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการขุดลอกลําเหมืองหวยรองเทา (บริเวณหนาวัดสวาง

สามัคค)ี ขนาดกวาง 2.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 160 ม. ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป (กองชาง) ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 67 

ลําดับที่ 25

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู ซอยเทศบาล 

10 (ตอจากเดิม)  ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 130 ม. ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป (กองชาง) ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 

หนา 71 ลําดับที่ 39 

โครงการขุดลอกลําเหมืองหวยรองเทา (บริเวณหนาวัดสวางสามัคค)ี 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอย 6 (บริเวณ

หนาบานชางแกน) หมูที 2 ขนาดปากรางภายในกวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 

18 ม. ตามแบบเทศบาลตําบลทายดงกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) 

ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 64 ลําดับที่ 18 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอยเทศบาล 10 (ตอจากเดิม) หมูที่ 3 390,000 บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอยบานนายปรุง      

ดวงตะวัน หมูที่ 6  ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 100 ม. ตามแบบ

เทศบาลตําบลทายดงกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง) ปรากฎในแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 67 ลําดับที่ 25

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.รูปตัวยู ซอย 6 (บริเวณหนาบานชางแกน) หมูที่
 

56,000 บาท

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.ซอยบานนายปรุง ดวงตะวัน หมูที่ 6 310,000 บาท

งบลงทุน 776,000 บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 776,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ  เชน  เครื่องจักรกล  

ยานพาหนะ  เปนตน  ซึ่งไมรวมถึงคาซอมแซมบํารุงปกต ิหรือซอมแซมกลาง  ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธาาณสุข)

งานบําบัดน้ําเสีย 776,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 50,000 บาท

งบลงทุน 50,000 บาท

คาครุภัณฑ 50,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและผูพิการ โดยมี

คาใชจายประกอบดวย คาวิทยากร, คาวัสดุประกอบการอบรม, คาปายโครงการ, คาตกแตง

สถานที่, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาอาหารกลางวัน  เปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมฯ พ.ศ. 2557  ปรากฎในแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 88 ลําดับที่  8 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการเฝาระวังโรคติดตอในชุมชน เชน คาปาย

โครงการ  คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กอง

สาธารณสุข)  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ผ.02  หนา 88  ลําดับ

ที่ 7

โครงการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูพิการ 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการปองกันและแกไขโรคขาดสารไอโอดีน 

เชน คาปายโครงการ ปายประชาสัมพันธ คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุข)  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ผ.

02  หนา 91  ลําดับที่ 18

โครงการเฝาระวังโรคติดตอในชุมชน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการคายเยาวชนกีฬา, ดนตร,ี ศิลปะตานยาเสพติด  

โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาวิทยากร, คาวัสดุประกอบการอบรม, คาปายโครงการ, คา

ตกแตงสถานที่, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาอาหารกลางวัน ฯลฯ เปนไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมฯ พ.ศ.2557  ปรากฎในแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 87 ลําดับที่ 2

โครงการปองกันและแกไขโรคขาดสารไอโอดีน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน เชน คาปาย

โครงการ ปายประชาสัมพันธ คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป (กองสาธารณสุข)  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ผ.02  หนา 

90  ลําดับที่ 17

โครงการคายเยาวชนกีฬา, ดนตร,ี ศิลปะตานยาเสพติด 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา 

เชน คาปายโครงการ ปายประชาสัมพันธ วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา แผนพับ

ประชาสัมพันธ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุข)  ปรากฎในแผนพัฒนา

ทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ผ.02  หนา 87  ลําดับที่ 1

โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน 10,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา 20,000 บาท

งบดําเนินงาน 430,000 บาท

คาใชสอย 430,000 บาท

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 430,000 บาท

39



จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย คาวิทยากร, คาวัสดุประกอบการอบรม, คาปายโครงการ, คาตกแตงสถานที่, 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาอาหารกลางวัน  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยคาใชจายในการฝกอบรมฯ พ.ศ. 2557  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) หนาที่ 88 ลําดับที่  6 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการเกี่ยวกับการณรงคควบคุมและปองกัน

โรคไขเลือดออก เชน คาน้ํายาพนยุง  คาทรายอะเบท  คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาจางเหมา

แรงงาน  ปายประชาสัมพันธ คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป (กองสาธารณสุข)  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ผ.02  หนา 

89  ลําดับที่ 11

โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ  โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย คาวิทยากร, คาวัสดุประกอบการอบรม, คาปายโครงการ, คาตกแตงสถานที่, 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาอาหารกลางวัน  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยคาใชจายในการฝกอบรมฯ พ.ศ. 2557  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) หนาที่ 89 ลําดับที่  10 

โครงการรณรงคควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย คาวิทยากร, คาวัสดุประกอบการอบรม, คาปายโครงการ, คาตกแตงสถานที่, 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม, คาอาหารกลางวัน  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยคาใชจายในการฝกอบรมฯ พ.ศ. 2557  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) หนาที่ 88 ลําดับที่  9 

โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 30,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 50,000 บาท
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จํานวนโครงการจัดงานประเพณีทองถิ่น 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับงานประเพณีทองถิ่น  ดังนี้

           1.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  ตั้งไว  50,000  บาท  ปรากฎใน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02  หนา 109 ลําดับที่ 1

           2.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ตั้งไว  50,000  บาท  ปรากฎใน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02  หนา 109 ลําดับที่ 2

           3.โครงการจัดงานประเพณีวันเขาพรรษา  ตั้งไว  50,000  บาท  ปรากฎใน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02  หนา 109 ลําดับที่ 3 

           ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (สํานักปลัด)

คาใชสอย 150,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 150,000 บาท

งบดําเนินงาน 150,000 บาท

วัสดุกีฬา 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกีฬาชนิดตางๆ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (สํานักปลัด)

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันระดับอําเภอ จังหวัด 

ประเทศ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 113 ลําดับที่ 10

คาวัสดุ 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวาง หนวยงานและ

ชุมชน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.

2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 113 ลําดับที่ 11

โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันระดับอําเภอ จังหวัด และประเทศ 40,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางหนวยงานและชุมชน 40,000 บาท

งบดําเนินงาน 110,000 บาท

คาใชสอย 80,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ 110,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ  ที่มีสิทธิตามเกณฑที่

กําหนด  ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการไวกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นไวแลวโดยคนพิการที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ย (ตามมติคณะรัฐมนตร ี

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557)  ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

แบบ ผ.02 หนา 116 ลําดับที่ 3

เพื่อจายเปนคาดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ  60 ปบริบูรณขึ้นไป  

ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552  และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ย

ยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวแลวโดยจายอัตราเบี้ยงยังชีพรายเดือนแบบ

ขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุ 60-69 ป จะไดรับ 600  บาท  อายุ  80-89 ป จะ

ไดรับ 800 บาท  และอายุ 90 ปขึ้นไปจะไดรับ 1,000  บาท  ปรากฎในแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 116 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,152,000 บาท

เพื่อจายคาเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เปนรายป ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจาง ตาม

พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.

อบต. ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หนังสือ สํานักงาน 

ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 

24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,403,600 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจาง รอยละ 5 ของเงินคาจาง

ของพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ของเทศบาลตําบลทายดง ถือปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม และหนังสือของสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต. ที่ มท 

0809.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

แผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกู เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป (งบกลาง)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระเงินตนเงินกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (จํานวนทั้งสิ้น  

7,964,000  บาท)  ตามสัญญาเลขที่ 1406/95/2557  ลงวันที่  10 กรกฎาคม 

2557  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (งบกลาง)

คาชําระดอกเบี้ย 151,800 บาท

งบกลาง 8,356,174 บาท

คาชําระหนี้เงินตน 781,900 บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 8,356,174 บาท

งบกลาง 8,356,174 บาท
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จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวนเงินชวยพิเศษ 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษ  เชน เงินชวยคาทําศพ คาทําขวัญใหแกขาราชการสวนทองถิ่น  

และลูกจางที่มีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือคาทําศพ คาทําขวัญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยเงินทําขวัญขาราชการสวนทองถิ่น และลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2528 และคาทําศพพนักงานทองถิ่นหรือลูกจางซึ่งถึงแกความตาย ตาม

ระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ พ.ศ.2526  และ

ตามหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (งบกลาง)

เงินสมทบเขาหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น 85,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบเขระบบหลักประกันสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 47 โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการตาม

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เมื่อวันที่ 28  มิถุนายน  2549     

เรื่องการกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาล 

ดําเนินการและบริหารจัดการระบบหบักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น หรือพื้นที่ (ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1110  ลงวันที่ 3  เมษายน  

2550 )  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (งบกลาง)

คาบํารุงใหแกสมาชิกสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) 35,340 บาท

     -เพื่อจายเปนคาบํารุงใหแกสมาชิกสันนิบาตแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามระเบียบ

ขอบังคับสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2542 ขอ 13 ขอ 15 และขอ16 

กําหนดใหสมาชิกสามัญ ตองชําระคาบํารุงเปฯรายปตามเกณฑที่ที่ประชุมใหญกําหนดโดย

พิจารณาจากรายรับจริงประจําปที่ผานมาของสมาชิกยกเวนเงินกู   เงินจายขาดเงินสะสม  

และเงินอุดหนุนทุกประเภทในอัตราไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนสามของงบประมาณ

รายรับดังกลาว  ทั้งนี้ไมเกินเจ็ดแสนหาหมื่นบาท  สมาชิกสามัญที่มีรายรับจริงประจําปที่

ผานมา ยกเวนเงินกูจายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทไมเกิน 20 ลานบาท     

ใหชําระคาบํารุงรอยละหนึ่งสวนหกของงบประมาณรายรับดังกลาว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป  (งบกลาง)

รายจายที่ตั้งไวเพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ บรรเทาปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4 / ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 

2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 

2559  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (งบกลาง)

รายจายตามขอผูกพัน

เพื่อจายเปนคาดําเนินการเพื่อรองรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสที่แพทยไดรับรอง

และทําการวินิจฉัยแลว และมีความเปนอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแลไม

สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได โดยผูปวยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ  

500  บาท    ปรากฎในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ.02 หนา 116 

ลําดับที่ 1

สํารองจาย 200,000 บาท

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 36,000 บาท
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จํานวนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 418,534 บาท

     -เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ออกตาม

ความใน พระราชบัญญัติบําเหน็จ  บํานาญ ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2500  และแกไข

เพิ่มเติม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ ขาราชการสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2536  ในอัตารอยละ 2 ของงบประมาณรายรับตามงบประมาณรายจาย

ประจําป  และมิใหนํารายรับประเภท พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล มาคํานวณ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (งบกลาง)
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