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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล
อาเภอ พล จังหวัดขอนแก่น
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

8,411,000

บาท

งบบุคลากร

รวม

6,860,400

บาท

รวม

2,743,920

บาท

จานวน

514,080

บาท

จานวน

42,120

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและรอง
นายก องค์การบริหารส่วนตาบล ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทน ท้าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยคานวณ
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้
1) เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 20,400 บาท เป็นเงิน 244,800 บาท
2) เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน 269,280 บาท
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตามบัญชี
อัตราค่าตอบแทน ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้
1) ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
1 อัตรา ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
2) ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 880 บาท เป็นเงิน 21,120 บาท
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทน
ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยคานวณ
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้

จานวน

42,120

บาท

86,400

บาท

1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 880 บาท เป็นเงิน 21,120 บาท
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทน ท้ายระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้
1) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา ตั้งจ่าย
ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ตาม
บัญชีอัตราค่าตอบแทน ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557 โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้

จานวน

2,059,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม
เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จานวน 10 อัตรา ดังนี้
1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 1 อัตรา
2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 1 อัตรา
3) หัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา
4) นิติกร
จานวน 1 อัตรา
5) นักพัฒนาชุมชน
จานวน 1 อัตรา
6) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จานวน 1 อัตรา
7) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 1 อัตรา
8) นักวิชาการสุขาภิบาล
จานวน 1 อัตรา
9) นักทรัพยากรบุคคล
จานวน 1 อัตรา
10) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จานวน 1 อัตรา

4,116,480

บาท

1) ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
1 อัตรา ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640 บาท
2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
1 อัตรา ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160 บาท
3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 20 อัตรา
ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 144,000 บาท
4) ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
1 อัตรา ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท

บาท
3,439,920 บาท
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ/เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ของพนักงานlส่วนตาบล จานวน 3 อัตรา ดังนี้

จานวน

148,560

บาท

จานวน

168,000

บาท

จานวน

324,000

บาท

จานวน

36,000

บาท

1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
2) นิติกร
(นักวิชาการท้องถิ่น ระดับชานาญการ)
ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 4,500 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท
3) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ทั่วไป ระดับชานาญงาน)
ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 880 บาท เป็นเงิน 10,560 บาท
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้ที่ได้รับเงินประจาตาแหน่ง
จานวน 3 อัตรา ดังนี้
1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
3) หัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
พนักงานจ้าง จานวน 3 อัตรา และจานวน 3 ตาแหน่ง โดย
ตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง
จานวน 3อัตรา และจานวน 3 ตาแหน่ง โดยคานวณตั้งจ่ายไว้
12 เดือน ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา
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งบดาเนินงาน

รวม

1,490,200

บาท

รวม

344,000

บาท

จานวน

127,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จานวน

5,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชาระราคาบ้านของ
พนักงานส่วนตาบล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จานวน

152,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตาบลซึ่งมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

60,000

บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานบุคคล
ในการสอบคัดเลือก,การคัดเลือกหรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่มีสิทธิ
ตามระเบียบ หรือกฎหมายที่กาหนด ฯลฯ จานวน 30,000 บาท
2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ฯลฯ จานวน 97,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีสาหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2558
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ดูแลตัดแต่งต้นไม้ ดูแล
สนามหญ้าบริเวณองค์การบริหารส่วนตาบล และดูแลศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล
เดือนละ 7,200 บาท ไม่เกิน 12 เดือน

รวม

842,200

บาท

จานวน

427,200

บาท

จานวน

60,000

บาท

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเปิด-ปิดสานักงาน ดูแลรักษา
หอประชุม ห้องประชุม ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุด
เดือนละ 9,000 บาท ไม่เกิน 12 เดือน
3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ดูแลความปลอดภัยสถานที่
ราชการและทรัพย์สินภายในอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองพล เดือนละ 5,200 บาท ไม่เกิน 12 เดือน
4) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยเหลืองาน
ทาความสะอาดอาคารสานักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล
และอื่นๆ เดือนละ 7,200 บาท ไม่เกิน 12 เดือน
5) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างทาเอกสาร
สิ่งพิมพ์โฆษณาเผยแพร่ ทาป้าย แผ่นพับ วารสารผลการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล ค่าเอกสาร เข้าปกหนังสือ ข้อ
บัญญัติ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ในลักษณะเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 40,000 บาท
6) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขนถ่ายปฏิกูล ค่าฝังกลบขยะ
ค่าซักฟอก ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ในลักษณะเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 10,000 บาท
7) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่าพื้นที่ ปรับปรุงเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล จานวน 10,000 บาท
8) เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองพล จานวน 24,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี ฯลฯ และหรือ
เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน
ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จานวน 20,000 บาท
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้
ในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ จานวน 40,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้ง

จานวน

160,000

บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของผู้บริหาร รองผู้บริหาร เลขานุการผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จานวน

40,000

บาท

- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา

จานวน

70,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้ง การจัดการ
เลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล ตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภาหรือกรณีแทนตาแหน่ง
ที่ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้เลือกตั้งใหม่ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 127
ลาดับที่ 6)

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร รองผู้บริหาร เลขานุการผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตามระเบียบที่กาหนด
- เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลาดอกไม้ที่ใช้ในวันสาคัญของชาติ

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
1) ค่าซ่อมแซมบารุงรักษายานพาหนะ
- การซ่อมปกติ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบารุงยานพาหนะที่วัสดุ
อะไหล่ มีอายุการใช้งานปกติ ระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร
- การซ่อมกลาง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบารุงยานพาหนะที่มีการ
ใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร
2) ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ หรือ
รายจ่ายอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ

รวม

304,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ
หนังสือ ตรายาง ฯลฯ และรวมถึงสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุสานักงาน
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 จานวน 50,000 บาท

54,000

บาท

10,000

บาท

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือ ระเบียบ กฎหมาย สิ่งพิมพ์ วารสาร ฯลฯ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 จานวน 4,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพในระยะเวลาอันสั้น เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน สวิตซ์
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เป็นต้น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเครื่อง น้ามัน
เชื้อเพลิง น้ามันจารบี เป็นต้น และรวมถึงสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็น
วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น สาหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถขยะ
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

จานวน

180,000

บาท

วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ตามรายละเอียดการจาแนกวัสดุ
การเกษตร ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

จานวน

10,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์
ตลับผงหมึกหมึกสาหรับคอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ เป็นต้น และรวมถึง
สิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560

จานวน

50,000

บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ปฏิบัติงาน

รวม

34,400

บาท

รวม

34,400

บาท

จานวน

2,400

บาท

จานวน

2,000

บาท

เพื่อจ่ายเป้นค่าซื้อเก้าอี้ปฎิบัติงาน จานวน 2 ตัวๆ ละ 1,200 บาท
(ราคาท้องถิ่น) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 124
ลาดับที่ 9)
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว (ราคาท้องถิ่น)
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 (บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 124 ลาดับที่ 9)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้
1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจาไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ
Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) หรือ DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุาไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 (บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 124 ลาดับที่ 9)

จานวน

30,000

บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

26,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

26,000

บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อาเภอพล ที่รับผิดชอบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอาเภอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1791 ลงวันที่
3 เมษายน 2560 (บรรจุในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 25612564 หน้า 134 ลาดับที่ 1)

จานวน

16,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เพื่อจ่ายอุดหนุนหน่วยงาน ที่ทาการปกครองอาเภอพลตามโครงการ
การจัดงานรัฐพิธี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 129 ลาดับที่ 1)

จานวน

10,000

บาท

รวม

2,777,300

บาท

รวม

1,809,300

บาท

รวม

1,809,300

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จานวน 5 อัตรา ดังนี้

1,487,880

บาท

42,000

บาท

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1)
2)
3)
4)
5)

ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้ที่ได้รับเงินประจาตาแหน่ง
จานวน 1 อัตรา ดังนี้
1) ผู้อานวยการกองคลัง (อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

จานวน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
พนักงานจ้าง จานวน 2 อัตรา และจานวน 2 ตาแหน่ง โดย
ตั้งจ่ายไว้ จานวน 12 เดือน ดังนี้

จานวน

254,520

บาท

จานวน

24,900

บาท

รวม

925,600

บาท

รวม

173,600

บาท

จานวน

84,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จานวน

10,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชาระราคาบ้านของ
พนักงานส่วนตาบล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จานวน

57,600

บาท

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
จานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สาหรับพนักงานจ้าง
จานวน 2 อัตรา และจานวน 2 ตาแหน่ง โดยคานวณตั้งจ่ายไว้
12 เดือน ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
จานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง คนงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1) ค่าตอบแทนประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล ข้าราชการที่ร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือ
คณะกรรมการอื่น ๆ ที่มีสิทธิตามระเบียบหรือกฎหมายที่กาหนด
จานวน 40,000 บาท
2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ฯลฯ จานวน 44,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีสาหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2558
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตาบลซึ่งมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร จ้างทาเอกสาร สิ่งพิมพ์โฆษณาเผยแพร่ ทาป้าย
แผ่นพับ ฯลฯ หรือรายจ่ายอื่น ๆ ในลักษณะเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 60,000 บาท

22,000

บาท

รวม
จานวน

326,000

บาท
216,000 บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รวม

90,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลให้ดาเนินการช่วยเหลืองานบันทึก
ข้อมูล เดือนละ 9,000 บาท ไม่เกิน 12 เดือน จานวน 108,000 บาท
3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคล/นิติบุคคลให้ดาเนินการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ฯลฯ เดือนละ 4,000 บาท
ไม่เกิน 12 เดือน จานวน 48,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามระเบียบที่กาหนด
- โครงการปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการปรับปรุง
ระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองพล (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
หน้าที่ 123 ลาดับที่ 4)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ หนังสือ
ตรายาง ฯลฯ และรวมถึงสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุสานักงาน
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
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วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรายละเอียดการจาแนก
แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที2
่ 2 มีนาคม 2560

จานวน

30,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
แป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก หมึกสาหรับคอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์
เป็นต้น ตามรายละเอียดการจาแนกวัสดุคอมพิวเตอร์ และรวมถึง
สิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

จานวน

30,000

บาท

รวม

336,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองพล หรืออาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล

จานวน

180,000

บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาในที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองพล และอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองพล

จานวน

72,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองพล และอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองพล และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศพท์ ค่าบารุง
รักษาสาย เป็นต้น

จานวน

6,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ รวมถึงค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS) เป็นต้น

จานวน

6,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จานวน

72,000

บาท

ค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ปฏิบัติงาน

รวม

42,400

บาท

รวม

42,400

บาท

จานวน

2,400

บาท

จานวน

8,000

บาท

จานวน

2,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จานวน 2 ตัว ๆละ 1,200 บาท
ราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 (บรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้าที่ 124 ลาดับที่ 9)
ตู้เก็บเอกสารขนาด 2 บาน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อดู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน จานวน
2 ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท (ราคาท้องถิ่น) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้าที่ 124 ลาดับที่ 9)
โต๊ะวางคอมพิวเเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว เป็นเงิน
2,000 บาท (ราคาท้องถิ่น) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560 (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
หน้าที่ 124 ลาดับที่ 9)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

จานวน

30,000

บาท

รวม

210,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

170,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

170,000

บาท

จานวน

90,000

บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้
1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจาไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ
Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) หรือ DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุาไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 124 ลาดับที่ 9)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อประจารถน้า
อเนกประสงค์เดือนละ 7,500 บาท ไม่เกิน 12 เดือน
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล

จานวน

80,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

40,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

40,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการป้องกัน และ
ลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็น ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22
กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0801.4/ว 668 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560 (บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 89 ลาดับที่ 1)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอพล ตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปี 2561 ของศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอาเภอพล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่
3 เมษายน 2560 (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561
-2564 หน้าที่ 132 ลาดับที่ 2) จานวน 20,000 บาท
2) อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปี 2561 ของศูนย์
อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้าที่ 132 ลาดับที่ 3) จานวน 20,000 บาท
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

274,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000

บาท

จานวน

150,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รวม

74,000

บาท

รวม

74,000

บาท

จานวน

54,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่
มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/
ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 4515 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 89 ลาดับที่ 2)
2) โครงการฝึกทบทวนหรือจัดตั้ง อปพร.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
ทบทวนหรือจัดตั้ง อปพร. เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับโครงการ (บรรจุในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 89 ลาดับที่ 3)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับ
มุมมองสาหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 1 สามารถทาการหมุน
(Pan) ได้ไม่น้อยกว่า 350 องศา การก้มเงย (Tilt) กับระนาบได้
ไม่น้อยกว่า 90 องศาและการย่อยขยายแบบ Optical Zoom ได้
ไม่น้อยกว่า 12 เท่า มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
640 x 480 พิกเซล หรือไม่น้อยกว่า 307,200 พิกเซล มี frame
rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second ) ใช้
เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infraed Cut-off Removable
(ICR) สาหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
มีความไวแสงน้อยสุดไม่มากกว่า 0.7 LUX สาหรับการแสดงภาพสี
และไม่มากกว่า 0.08 LUX สาหรับแสดงภาพขาวดา มีขนาดตัว
รับภาพ (Image Sensor)ไม่น้อยกว่า 1/4 นิ้ว มีความยาวโฟกัส
ต่าสุดไม่มากกว่า 4.7 มิลลิเมตร ตามราคากลาง และคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจาปี พ.ศ. 2559 ณ
วันท่ี 28 กันยายน 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560 (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที่ 124 ลาดับที่ 9)
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ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ยานพาหนะและเครื่องสูบน้า ฯลฯ เป็นต้น

จานวน

20,000

บาท

รวม

1,201,200

บาท

รวม

853,500

บาท

รวม

853,500

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จานวน 2 อัตรา ดังนี้

652,080

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

144,000

บาท

จานวน

15,420

บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1) ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2) นักวิชาการศึกษา

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้ที่ได้รับเงินประจาตาแหน่ง
จานวน 1 อัตรา ดังนี้
1) ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามหนนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
พนักงานจ้าง จานวน 1 อัตรา และจานวน 1 ตาแหน่ง โดย
ตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง
จานวน 1 อัตรา และจานวน 1 ตาแหน่ง โดยคานวณตั้งจ่ายไว้
12 เดือน ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
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งบดาเนินงาน

รวม

319,000

บาท

รวม

99,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
หนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อต.ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง กาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจาปี สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

จานวน

39,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จานวน

10,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชาระราคาบ้านของ
พนักงานส่วนตาบล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จานวน

40,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตาบลซึ่งมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

10,000

บาท

รวม

180,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างทาเอกสาร
สิ่งพิมพ์โฆษณาเผยแพร่ ทาป้าย แผ่นพับ วารสารผลการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล ค่าเอกสาร เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายจ่ายอื่น ๆ ในลักษณะเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

จานวน

10,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่า
ใช้จ่ายอื่น ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่า
รับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลตรวจประเมินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก นิเทศงาน ตรวจงาน หรือประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

จานวน

10,000

บาท

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าเดินทางไปราชการ

จานวน

30,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

- โครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารหมู่บ้านและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนข้อมูล
ข่าวสารหมู่บ้านและศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองพล เช่น ค่าจัดหาหนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับความรู้ต่างๆ
ประจาที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน ฯลฯ หมู่ที่ 1-11 และองค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองพล (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้าที่ 82 ลาดับที่ 7)

จานวน

50,000

บาท

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

จานวน

10,000

บาท

รวม

40,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือ
เปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ ดินสอ ปกกา ยางลบ
หนังสือ ตรายาง ฯลฯ และรวมถึงสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุสานักงาน
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

จานวน

20,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
แป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก หมึกสาหรับคอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์
เป็นต้น ตามรายละเอียดการจาแนกวัสดุคอมพิวเตอร์และรวมถึง
สิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

จานวน

20,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานส่วนตาบล ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตาบล ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตามที่ระเบียบที่กาหนด

ค่าวัสดุ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะ
1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
2) ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก
3) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi
หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ10ภาพต่อนาที(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x 2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ
- สามารถถ่ายเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100แผ่น
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม
2560 (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่
124 ลาดับที่ 9)

รวม

28,700

บาท

รวม

28,700

บาท

จานวน

7,700

บาท
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จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสาหรับประมวลผล

จานวน

21,000

รวม
รวม

5,153,760

รวม

1,296,360

บาท

จานวน

538,680

บาท

จานวน

681,720

บาท

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊กบุ๊ก สาหรับประมวลผล
ราคา 21,000 บาท มีหน่วยประมวลผลการ (CPU) ไม่น้อยกว่า
2 แกนหลัก จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า
1) ในกรณีมีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน
2) ในกรณีมีหน่วยความจาแบบ Cache Memony ขนาดไม่
น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง มีหน่วยความจา
หลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย 8 GB มี
หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB จานวน 1 หน่วย หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย มีจอภาพที่รองรับความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 พิกเซล และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิ้ว มี DVD- RW หรือดีกว่า 1 หน่วย มีช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b ,g,n) และ (Bluetooth)
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2560 (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 25612564 หน้าที่ 124 ลาดับที่ 9)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครู และเงินปรับปรุงเงินเดือนครูประจาปี
โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จานวน 2 อัตรา ดังนี้
1) ครู (ค.ศ.1)

บาท
1,296,360 บาท

จานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
พนักงานจ้าง จานวน 5 อัตรา และจานวน 2 ตาแหน่ง โดย
ตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (จ.1) จานวน 4 อัตรา
2) พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง
จานวน 5 อัตรา และจานวน 2 ตาแหน่ง โดยคานวณตั้งจ่ายไว้
12 เดือน ดังนี้

จานวน

75,960

บาท

รวม
รวม

2,028,400

จานวน

86,400

บาท

จานวน

699,600

บาท

จานวน

80,000

บาท

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (จ.1) จานวน 4 อัตรา
2) พนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อประกอบอาหารกลางวัน
สาหรับเด็กและทาความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองพล เดือนละ 7,200 บาท ไม่เกิน 11 เดือน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล
1) โครงการจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครบทุกคน ประมาณการที่ 100 คน อัตรามื้อละ 20 บาท 245 วัน
เป็นเงิน 490,000 บาท
2) โครงการรายงานผลการพัฒนาเด็ก ปีละ 1 ครั้ง
เป็นเงิน 10,000 บาท
3) โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีละ 1 ครั้ง
เป็นเงิน 5,000 บาท
4) โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นเงิน10,000 บาท
5) โครงการพัฒนาทักษะการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตร
ท้องถิ่น เป็นเงิน 5,000 บาท
6) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 10,000 บาท
7) โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นเงิน 10,000 บาท
8) โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก เป็นเงิน 5,000 บาท
9) โครงการวิทยาศาสตร์ตัวน้อย เป็นเงิน 1,000 บาท
10) ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(จานวนเด็ก 88 คน ๆ ละ 1,700 บาท) เป็นเงิน 149,600 บาท
11) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเงิน 2,000 บาท
12) โครงการวันไหว้ครู เป็นเงิน 1,000 บาท
13) โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดขวดนม/ขนมกรุบกรอบ
เป็นเงิน 1,000 บาท
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 81
ลาดับที่ 1)

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตาบลเมืองพล
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนตาบลเมืองพล (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561
-2564 หน้าที่ 81 ลาดับที่ 2)

บาท
866,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

1,162,400

บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของวัสดุงานบ้านงานครัว สิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น เช่น
ไม้กวาด แก้วน้า จานรอง ถ้วย ชาม ฯลฯ รวมถึงสิ่งขออย่างอื่น
ที่จัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

จานวน

20,000

บาท

ค่าอาหารเสริม (นม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับนักเรียน จานวน 5
โรงเรียน ประมาณการ จานวน 420 คนๆ ละ 8 บาท จานวน
260 วัน และเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองพล ประมาณการจานวน 120 คน ๆ ละ 8 บาท
จานวน 280 วัน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 81 ลาดับที่ 3)
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จานวน

1,142,400

บาท

รวม

109,000

บาท

รวม

109,000

บาท

จานวน

94,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จานวน 2 เครื่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน มระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู รวมราคาติดตั้ง
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบประมาณ ปี 2560 (บรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 124 ลาดับที่ 9)
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LDE TV) 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ LED TV จานวน 1 เครื่อง
ความละเอียดจอภาพ 1920*1080 พิเชล ขนาด 40 นิ้ว ตามบัฐชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สานักงบประมาณ 2560 (บรรจุในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 124 ลาดับที่ 9)
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,720,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,720,000

บาท

จานวน

1,720,000

บาท

รวม

517,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

517,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

517,000

บาท

จานวน

467,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตตาบลเมืองพล ตาม
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับ
อุดหนุนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลเมืองพล จานวน 5 แห่ง
ประมาณการไว้ 420 คน ๆ ละ 20 บาท จานวน 200 วัน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (บรรจุในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 130 ลาดับที่ 1)
จานวน 132,000 บาท
2) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตตาบลเมืองพล ตาม
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสาหรับผู้เรียน จานวน 4 โรงเรียน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้าที่ 130 ลาดับที่ 2) จานวน 40,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลของหน่วย
กู้ชีพ-กู้ภัยองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการบริการแพทย์
ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลของหน่วยกู้ชีพ - กู้ภัย องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเมืองพล (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 25612564 หน้าที่ 83 ลาดับที่ 4)
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 83 ลาดับที่ 3)
- โครงการป้องกันและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 83 ลาดับที่ 2)
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานสาธารณสุข
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมงานสาธารณสุข
เช่น การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ
ตามฤดูกาล ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
หน้าที่ 83 ลาดับที่ 1)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

268,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

218,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

218,000

บาท

จานวน

168,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

50,000

บาท

จานวน

35,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารรถรับ-ส่ง เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล ที่มีฐานลาบากยากจน และ
ต้องการความช่วยเหลือ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอานาจ
หน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
และให้การสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อน (บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 84 ลาดับที่ 2)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1) เงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติอาเภอพลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยงานที่ทาการปกครองอาเภอพล
ตามโครงการ/แผนงานศูนย์เฉลิมพระเกียรติอาเภอพลเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ติดเชื้อ H.I.V. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 (บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 131 ลาดับที่ 1)
จานวน 20,000 บาท
2) เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ทาการปกครองอาเภอพลกิจกรรมกาชาด
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยงานที่ทาการปกครองอาเภอพลตาม
โครงการกาชาดอาเภอพล โดยมีวัตถุประสงค์ด้านการบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัยและการช่วยเหลือราษฎรยากไร้หรือด้อยโอกาส ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3
เมษายน 2560 (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
หน้าที่ 131 ลาดับที่ 2) จานวน 15,000 บาท
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เงินอุดหนุนเอกชน
1) อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมกาชาด
- เพื่ออุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการ
กาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ด้าน
การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและการช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้
หรือด้อยโอกาส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559,หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่
24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 (บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 131 ลาดับที่ 3)

จานวน

15,000

บาท

รวม

1,479,200

บาท

รวม

991,200

บาท

รวม

991,200

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจาปี โดยคานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จานวน 2 อัตรา ดังนี้

630,360

บาท

จานวน

42,000

บาท

จานวน

294,120

บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1) ผู้อานวยการกองช่าง
2) นายช่างโยธา

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้ที่ได้รับเงินประจาตาแหน่ง
จานวน 1 อัตรา ดังนี้
1) ผู้อานวยการกองช่าง (อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
พนักงานจ้างจานวน 2 อัตรา และจานวน 2 ตาแหน่ง
โดยตั้งจ่ายไว้จานวน 12 เดือน ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสาหรับพนักงานจ้าง
จานวน 2 อัตรา และจานวน 2 ตาแหน่ง โดยคานวณตั้งจ่ายไว้
12 เดือน ดังนี้

จานวน

24,720

บาท

รวม
รวม

488,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อจายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557 และหนังสือสานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,
ก.ท. และก.อบต. เรื่องกาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปี สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

จานวน

18,000

บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จานวน

5,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตาบลซึ่งมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

10,000

บาท

รวม

355,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่บุคคล/นิติบุคคล ทาการอย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ หรือรายจ่าย
อื่น ๆ ในลักษณะเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

บาท
33,000 บาท
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จานวน

20,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

รวม

100,000

บาท

วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ
รวมถึงสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุสานักงาน ฯลฯ ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

จานวน

20,000

บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น เช่น สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ รวมถึงสิ่งของอย่างอื่น
ที่จัดเป็นวัสดุสานักงาน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่
22 มีนาคม 2560

จานวน

10,000

บาท

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น เช่น บุ้งกี้ ถังปูน
เหล็ก อิฐ หิน ปูน ทราย ท่อ ฯลฯ รวมถึงสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็น
วัสดุสานักงาน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่
22 มีนาคม 2560

จานวน

50,000

บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น เช่น อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก หมึกสาหรับคอมพิวเตอร์
แบบเลเซอร์ ฯลฯ รวมถึงสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุสานักงาน
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

จานวน

20,000

บาท

- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามระเบียบที่กาหนด
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ หรือ
รายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าวัสดุ
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งานไฟฟ้าถนน

รวม

780,000

บาท

งบลงทุน

รวม

540,000

บาท

รวม

540,000

บาท

จานวน

203,000

บาท

จานวน

64,000

บาท

จานวน

273,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

240,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

240,000

บาท

จานวน

240,000

บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างทางระบายน้าสายกลางบ้านทิศเหนือ--ทิศใต้
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน้าบ้านตาแย หมู่ที่ 2 สายกลางบ้าน
ทิศเหนือ-ทิศใต้ ยาวรวมไม่น้อยกว่า 97.00 เมตร โดย
1) วางท่อระบายน้า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
จานวน 91 ท่อน
2) ก่อสร้างบ่อพักคสล.พร้อมฝาปิด จานวน 9 บ่อ
3) ก่อสร้างรางระบายน้า คสล. ความยาว 88.00 เมตร พร้อมป้าย
โครงการระหว่างดาเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ
1 ป้าย
รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพล กาหนด
โครงการก่อสร้างทางระบายน้าสายบ้านนายอนุรักษ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน้าบ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10
สายบ้านายอนุรักษ์ ยาวรวมไม่น้อยกว่า 93.00 เมตร โดย
1) วางท่อระบายน้า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
(แบบท่อผ่าครึ่ง) จานวน 81 ท่อน
2) วางท่อระบายน้า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร
จานวน 12 ท่อน
รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต. เมืองพล กาหนด
โครงการก่อสร้างทางระบายน้าสายบ้านายทองพูล นิยมพล
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายน้าบ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6
สายบ้านนายทองพูล นิยมพล โดยก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
พร้อมฝาปิดยาวรวมไม่น้อยกว่า 105.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ระหว่างดาเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต. เมืองพล กาหนด

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอพล เพื่อขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่า หรือไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านตาบลเมืองพล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791
ลงวันที3
่ เมษายน 2560 (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561-2564 )
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

585,200

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

385,200

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

385,200

บาท

จานวน

295,200

บาท

จานวน

40,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

200,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

200,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

รวม

110,000

บาท

รวม
รวม

110,000

จานวน

10,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลจัดเก็บขยะในเขตตาบล
เมืองพล จานวน 3 คน ๆ ละ 8,200 บาทต่อเดือน ไม่เกิน 12
เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) โครงการถนนปลอดถังขยะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการถนนปลอดถังขยะ
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 115 ลาดับที่ 4)
2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง (บรรจุในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 115 ลาดับที่ 1)

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนเทศบาลเมืองเมืองพลตามโครงการกาจัดขยะมูลฝอย
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลเมืองเมืองพลตามโครงการ
กาจัดขยะมูลฝอยที่องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพลนาไปทิ้ง
ในสถานที่กาจัดขยะของเทศบาลเมืองเมืองพล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3616 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 (บรรจุในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 116 ลาดับที่ 5)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) โครงการ อบต.พบประชาชน และให้บริการนอกสถานที่

บาท
110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ อบต.
พบประชาชนและให้บริการนอกสถานที่ (บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 126 ลาดับที่ 2)
2) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสสาคัญของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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จานวน

10,000

บาท

4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตาบลเมืองพล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตาบลเมืองพล (บรรจุในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 90 ลาดับที่ 6)

จานวน

20,000

บาท

5) โครงการพัฒนา บรรจุภัณฑ์ หรือแปรรูปผลิตภัณฑ์

จานวน

10,000

บาท

6) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นา แกนนากลุ่ม หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่
ตาบลเมืองพล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นา แกนนากลุ่ม หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ตาบล
เมืองพล (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
หน้าที่ 127 ลาดับที่ 5)

จานวน

30,000

บาท

7) โครงการส่งเสริมการดาเนินงานของคณะกรรมการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตาบลเมืองพล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรตาบลเมืองพล (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้าที่ 126 ลาดับที่ 3)

จานวน

10,000

บาท

รวม

390,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

390,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

300,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

3) โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการจัดทาแผน
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล (บรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 125 ลาดับที่ 1)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ หรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่า ผลิตภัณฑ์ OTOP
ตาบลเมืองพล ฯลฯ (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561
-2564 หน้าที่ 112 ลาดับที่ 1)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) โครงการแข่งข้นกีฬาฟุตซอลคัพ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอลคัพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาฯ พ.ศ.
2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 73
ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 86 ลาดับที่ 7)
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จานวน

30,000

บาท

3) โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตาบลเมืองพล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการจัดแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดตาบลเมืองพล และหรือการจัดส่งทีมกีฬาเข้า
แข่งขันระดับอาเภอ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาฯ
พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 73
ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.
2561-2564 หน้าที่ 86 ลาดับที่ 6)

จานวน

180,000

บาท

4) โครงการฝึกอบรมศักยภาพผู้สูงอายุ

จานวน

30,000

บาท

รวม

90,000

บาท

วัสดุกีฬา
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตาบลเมืองพล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 86 ลาดับที่ 5)

90,000

บาท

รวม

30,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

2) โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตตาบลเมืองพล
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนในเขตตาบลเมืองพล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่ง
นักกีฬาฯ พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 (บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 86 ลาดับที่ 8)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
ศักยภาพผู้สูงอายุในเขตตาบลเมืองพล (บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 85 ลาดับที่ 4)
ค่าวัสดุ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) โครงการส่งเสริม ทานุบารุงศาสนา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม ทานุบารุงศาสนา
ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และหรือกิจกรรมอื่น ๆ
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 85 ลาดับที่ 1)
2) โครงการส่งเสริม/สนับสนุน การอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.25612564 หน้าที่ 85 ลาดับที่ 3)
3) โครงการส่งเสริม/สนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 85 ลาดับที่ 2)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

2,704,000

บาท

รวม

2,704,000

บาท

รวม

2,704,000

บาท

จานวน

231,000

บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้าน นายกองพันธ์ นาดาบ้าน นายสงวนศักดิ พันธ์ทองคา) หมู่ที่ 5
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา
หมู่ที่ 5 (สายบ้าน นายกองพันธ์ นาดา - บ้าน นายสงวนศักดิ
พันธ์ทองคา) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 50.00
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายระหว่างดาเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองพล กาหนด (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 103 ลาดับที่ 12)

จานวน

113,000

บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านชาดอานวย หมู่ที่ 11

จานวน

451,000

บาท

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4
เพื่อก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางแซว ระยะทางรวม 65.00 เมตร
โดย
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตช่วงที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ระยะทาง
38.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 27.00
เมตร รวมระยะทางไม่น้อยกว่า 65.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 287.00 ตร.ม.
(2) วางท่อระบายน้า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จานวน
70 ท่อน พร้อมบ่อพัก จานวน 4 บ่อ ติดตั้งป้ายระหว่างดาเนินการ 1
ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ตามรูปแบบรายการที่
อบต.เมืองพล กาหนด
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 103 ลาดับที่ 8)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาดอานวย
หมู่ที่ 11 สายกลางบ้าน ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทาง
129.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นผิวทางไม่น้อยกว่า
774.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายระหว่างดาเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการ ที่ อบต.
เมืองพล กาหนด (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
หน้าที่ 105 ลาดับที่ 19)
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเหม่น-บ้านแฝก
บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเหม่น
หมู่ที่ 9 สายรอบหมู่บ้านโนนเหม่น - บ้านแฝก ระยะทางรวม
120.00 เมตร โดย
- ช่วงที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 113.50 เมตร
- ช่วงที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง 6.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ลงหิน
คลุกไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายระหว่างดาเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการ
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล กาหนด
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่
104 ลาดับที่ 17)

จานวน

353,000

บาท

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน โนนเหลื่อม หมู่ที่ 7

จานวน

354,000

บาท

จานวน

458,000

บาท

จานวน

240,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเหลื่อม
หมู่ที่ 7 สายรอบหมู่บ้านขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นผิงทางไม่น้อย
กว่า 600.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายระหว่างดาเนินการ 1 ป้าย และป้าย
หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมือง
พล กาหนด (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
หน้าที่ 106 ลาดับที่ 25)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับบา หมู่ที่ 3
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับบา
หมู่ที่ 3 สายบ้านตาแย-บ้านทับบา ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร
ระยะทาง 150.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวทาง
ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายระหว่างดาเนินการ 1 ป้ายและ
ป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการที่ อบต.เมืองพล กาหนด
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาแย - บ้านหันใหญ่แม่เอีย
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ตาแย - บ้านหันใหญ่แม่เอีย ดังนี้
ช่วงที่ 1 บ้านตาแย หมู่ที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 10.00 เมตร
ระยะทาง 20.00 เมตร
ช่วงที่ 2 บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10 ขนาดกว้างเฉลี่ย
6.00 เมตร ระยะทาง 18.50 เมตร
ช่วงที่ 3 บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10 ขนาดกว้างเฉลี่ย
6.00 เมตร ระยะทาง 18.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 419.00 ตร.ม.
พร้อมติดตั้งป้ายระหว่างดาเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล กาหนด (บรรจุในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 111 ลาดับที่ 57)
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จานวน

252,000

บาท

จานวน

252,000

บาท

รวม

100,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000

บาท

จานวน

80,000

บาท

2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
จานวน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเมืองพล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 114 ลาดับที่ 2)

20,000

บาท

ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8
สายแยกต้นแจ้ง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะห่าง 1,000.00
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
400.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ติดตั้งป้ายระหว่าง
ดาเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย
รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองพล กาหนด (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. 25612564 หน้าที่ 107 ลาดับที่ 31)
ปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองปู่ตา-นานายประทวน บ้านชาด หมู่ที่ 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านชาด หมู่ที่ 1 สายหนอง
ปู่ตา-นานายประทวน (ช่วงนานายประทวน - หนองอีสานเขียว)
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทางรวม 1,000.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 400.00
ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ติดตั้งป้ายระหว่างดาเนินการ
1 ป้าย และป้ายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ1 ป้าย รายละเอียดตาม
รูปแบบ อบต.เมืองพล กาหนด (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 106 ลาดับที่ 27)
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงและหรือการศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ
ที่ดาเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ.2561-2564 หน้าที่ 113 ลาดับที่ 1)
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งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

90,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

90,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

90,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รวม

9,919,340

บาท

รวม

9,919,340

บาท

รวม

9,919,340

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ตามอัตราที่กฎหมายกาหนด (ร้อยละ 5) ตามหนังสือสานักงาน
ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่
22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
และหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 (บรรจุในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 87 ลาดับที่ 5)

จานวน

95,000

บาท

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 87 ลาดับที่ 1)

จานวน

7,232,400

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1) โครงการดูแลรักษาที่สาธารณะในพื้นที่ตาบลเมืองพล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการดูแลรักษา
ที่สาธารณะในพื้นที่ตาบลเมืองพล (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 120 ลาดับที่ 1)
2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองพล (บรรจุในแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 121 ลาดับที่ 3)
3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณประโยชน์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/
ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 (บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 120 ลาดับที่ 2)
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
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เบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1234
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 87 ลาดับที่ 2)

จานวน

1,920,000

บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1468
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 87 ลาดับที่ 3)

จานวน

36,000

บาท

สารองจ่าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
กรณีจาเป็นในการแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือนร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม รวมถึงกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 88 ลาดับที่ 6)

จานวน

343,709

บาท

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) (บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 87 ลาดับที่ 4)

จานวน

110,000

บาท

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และหนังสือ
สานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 โดยคานวณจาก
ประมาณการายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2561 ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และ
เงินอุดหนุนมารวมคานวณ ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที่ 88 ลาดับที่ 7)

182,231

บาท

