
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพล
อําเภอ พล   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,635,440 บาท

งบบุคลากร รวม 7,075,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
12 เดือน ดังนี้

1) เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 20,400 บาท
เป็นเงิน 244,800 บาท

2) เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 11,220 บาท
เป็นเงิน 269,280 บาท
 
     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  2) พ.ศ.
2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล โดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้

1) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 1,750 บาท
เป็นเงิน 21,000 บาท

2) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 880 บาท
เป็นเงิน 21,120 บาท

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  2) พ.ศ.
2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
12 เดือนดังนี้

1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 1,750 บาท
เป็นเงิน 21,000 บาท

2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 880 บาท
เป็นเงิน 21,120 บาท

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  2) พ.ศ.
2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้

1) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 7,200 บาท
เป็นเงิน 86,400 บาท

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,059,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้

1) ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 11,220 บาท
เป็นเงิน 134,640 บาท

2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 9,180 บาท
เป็นเงิน 110,160 บาท

3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 20 อัตรา ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 7,200 บาท
เป็นเงิน 144,000 บาท

4) ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 7,200 บาท
เป็นเงิน 86,400 บาท

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  2) พ.ศ.
2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,331,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,631,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จํานวน 10 อัตรา ดังนี้
1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล                          จํานวน 1 อัตรา
2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล                     จํานวน 1 อัตรา
3) หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล        จํานวน 1 อัตรา
4) นิติกร                                                           จํานวน 1 อัตรา
5) นักพัฒนาชุมชน                                             จํานวน 1 อัตรา
6) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                                 จํานวน 1 อัตรา
7) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย         จํานวน 1 อัตรา
8) นักวิชาการสุขาภิบาล                                       จํานวน 1 อัตรา
9) นักทรัพยากรบุคคล                                          จํานวน 1 อัตรา
10) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                          จํานวน 1 อัตรา

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
              - หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 148,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ/เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้

1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
     (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
     ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท

2) นิติกร 
     (นักวิชาการท้องถิ่น ระดับชํานาญการ)
     ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 4,500 บาท เป็นเงิน 54,000 บาท

3) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     (ทั่วไป ระดับชํานาญงาน)
     ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 880 บาท เป็นเงิน 10,560 บาท

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
              - หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
จํานวน 3 อัตรา ดังนี้

1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
     (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
     ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
     (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
     ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
3) หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
     (อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
     ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท

      - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
              - หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 335,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
พนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา และจํานวน 3 ตําแหน่ง โดย
ตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ดังนี้

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
     จํานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
              - หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
จํานวน 3 อัตรา และจํานวน 3 ตําแหน่ง โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน ดังนี้

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
     จํานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
              - หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,526,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 299,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานบุคคล
ในการสอบคัดเลือก,การคัดเลือกหรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่มีสิทธิ
ตามระเบียบ หรือกฎหมายที่กําหนด ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท

     - ฐานอํานาจ
             - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ จํานวน 20,000 บาท

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
              - หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่
มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 224,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชําระราคาบ้านของ
พนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลซึ่ง
มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันที่พิมพ์ : 19/11/2561  11:27:39 หน้า : 6/60



ค่าใช้สอย รวม 938,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 413,200 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ดูแลตัดแต่งต้นไม้ ดูแล
สนามหญ้าบริเวณองค์การบริหารส่วนตําบล และดูแลศูนย์เรียนรู้
เดือนละ 7,400 บาท ไม่เกิน 12 เดือน

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเปิด-ปิดสํานักงาน ดูแลรักษา
ห้องประชุม ห้องประชุม ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชํารุด เดือนละ
9,000 บาท ไม่เกิน 12 เดือน

3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ดูแลความปลอดภัยสถานที่
ราชการและทรัพย์สินภายในอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองพล เดือนละ 5,300 บาท ไม่เกิน 12 เดือน

4) เพื่อจ่ายเป้นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยเหลืองาน
ทําความสะอาดอาคารสํานักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพล
และอื่นๆ เดือนละ 7,400 บาท ไม่เกิน 12 เดือน

5) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างทํา
เอกสารสิ่งพิมพ์โฆษณาเผยแพร่ ทําป้าย แผ่นพับ วารสารผลการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพล ค่าเอกสาร เข้า
ปกหนังสือ ข้อบัญญัติ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ในลักษณะเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

6) เพื่อจ่ายเป้นค่าจ้างเหมาบริการขนถ่ายปฏิกูล ค่าฝังกลบขยะ ค่า
ซักฟอก ฯลฯ และรายจ่ายอื่นๆ ในลักษณะเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จํานวน 10,000 บาท

7) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่าพื้นที่ ปรับปรุงเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 10,000 บาท

8) เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองพล จํานวน 14,000 บาท

     - ฐานอํานาจ
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี ฯลฯ และหรือ
เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน
ตรวจงาน  เยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 20,000 บาท

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้
ในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ จํานวน 40,000 บาท

     - ฐานอํานาจ
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตามที่กฎหมายกําหนด การจัดการเลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองพล ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
(กรณีครบวาระ ยุบสภาหรือกรณีแทนตําแหน่งที่ว่างและกรณีคณะ
กรรมการการเลือกตั้งสั่งให้เลือกตั้งใหม่) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
ให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

     - ฐานอํานาจ
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่  127 ลําดับที่ 6

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของผู้บริหาร รองผู้บริหาร เลขานุการผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
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- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร รองผู้บริหาร เลขานุการผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตาม
ระเบียบที่กําหนด

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557

- เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลาดอกไม้ที่ใช้ในวันสําคัญของชาติ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลาดอกไม้ และอื่นๆ ฯลฯ ที่จําเป็นที่ใช้ในวัน
สําคัญของชาติ

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้าที่ 10 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
1) ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ
     - การซ่อมปกติ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงยานพาหนะ ที่วัสดุ
อะไหล่ มีอายุการใช้งานปกติ ระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร
     - การซ่อมกลาง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงยานพาหนะที่มีการ
ใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร

2) ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เช่น วัสดุต่างๆ หรือรายจ่าย
อื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

     - ฐานอํานาจ
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
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ค่าวัสดุ รวม 289,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 44,000 บาท

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา
ยางลบ หนังสือ ตรายาง ฯลฯ และรวมถึงสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็น
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

     - ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือ ระเบียบ กฎหมาย สิ่งพิมพ์ วารสาร ฯลฯ
จํานวน 4,000 บาท

     - ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพในระยะเวลาอันสั้น เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน สวิตซ์
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า เป็นต้น

     - ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเครื่อง นํ้ามัน
เชื้อเพลิง นํ้ามันจารบี เป็นต้น และรวมถึงสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็น
วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถขยะ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ

     - ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม
2560

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ตามรายละเอียดการจําแนกวัสดุ
การเกษตร

     - ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
แป้นพิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับคอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ เป็นต้น
และรวมถึงสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

     - ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 7,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ปฏิบัติงาน จํานวน 4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จํานวน 4 ตัวๆ ละ 1,200 บาท
(ราคาท้องถิ่น)

     - ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม
2560
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 124 ลําดับที่ 9

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
(ppm)
3. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5. มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
6. สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom

- ฐานอํานาจ
              - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที่
124 ลําดับที่ 9)
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งบเงินอุดหนุน รวม 26,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 26,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 16,000 บาท

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลโจดหนองแก ตามโครงการ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ
พล จังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     - ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน
2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่
134 ลําดับที่ 1

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณตามแผนการดําเนินรัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพล ตามโครงการขอรับสนับสนุน
งบประมาณตามแผนงานดําเนินงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

     - ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน
2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 129 ลําดับที่ 1

งานบริหารงานคลัง รวม 2,843,050 บาท
งบบุคลากร รวม 1,927,620 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,927,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,597,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จํานวน 5 อัตรา
ดังนี้

1) ผู้อํานวยการกองคลัง                                จํานวน 1 อัตรา
2) นักวิชาการเงินและบัญชี                           จํานวน 1 อัตรา
3) นักวิชาการจัดเก็บรายได้                          จํานวน 1 อัตรา
4) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                    จํานวน 1 อัตรา
5) เจ้าพนักงานพัสดุ                                     จํานวน 1 อัตรา

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
              - หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
จํานวน 1 อัตรา ดังนี้

1) ผู้อํานวยการกองคลัง
     (อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
     ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
              - หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 264,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
พนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา และจํานวน 2 ตําแหน่ง โดย
ตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12  เดือน ดังนี้

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     จํานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
              - หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานจ้าง
จํานวน 2 อัตรา และจํานวน 2 ตําแหน่ง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
12 เดือน ดังนี้

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     จํานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
              - หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 873,630 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 44,000 บาท

1) ค่าตอบแทนประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล ข้าราชการที่ร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือ
คณะกรรมการอื่นๆ ที่มีสิทธิตามระเบียบหรือกฎหมายกําหนด
จํานวน 20,000 บาท

2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ จํานวน 24,000 บาท

     - ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสํานักงาน
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
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

     - ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 57,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชําระค่าบ้านของ
พนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ

     - ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 14,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือบุตรของพนักงานส่วนตําบลซึ่งมี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ

     - ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันที่พิมพ์ : 19/11/2561  11:27:39 หน้า : 14/60



ค่าใช้สอย รวม 312,630 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 186,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร จ้างทําเอกสาร สิ่งพิมพ์โฆษณาเผยแพร่ 
ทําป้าย แผ่นพับ ฯลฯ หรือรายจ่ายอื่นๆ ในลักษณะเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลให้ดําเนินการช่วยเหลืองาน
บันทึกข้อมูล เดือนละ 9,000 บาท ไม่เกิน 12 เดือน
จํานวน 108,000 บาท

3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคล/นิติบุคคล ให้ดําเนินการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ฯลฯ เดือนละ
4,000 บาท ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 48,000 บาท

     - ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบที่กําหนด

     - ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)

- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตามระเบียบที่กําหนด

     - ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

จํานวน 16,630 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการดําเนินงานตามโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการ่ต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหาร ค่าป้าย และวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น ฯลฯ

     - ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
หน้าที่ 126 ลําดับที่ 4

-โครงการสํารวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสํารวจ
ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2540
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67
ลงวันที่ 9 มกราคม2555
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
หน้าที่ 123 ลําดับที่ 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เช่น วัสดุต่างๆ หรือ
รายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

     - ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น  เช่น กระดาษ
ดินสอ ปากกา ยางลบ หนังสือ ตรายาง ฯลฯ และรวมถึงสิ่งของ
อย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน

     - ฐานอํานาจ 
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตามรายละเอียดการจําแนก
แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     - ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
แป้นพิมพ์  ตลับผงหมึกสําหรับคอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์
เป็นต้น และรวมถึงสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

     - ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559

ค่าสาธารณูปโภค รวม 351,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองพล หรืออาคาร สถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพล

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่  มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 87,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาในที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองพล และอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองพล

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงาานนของส่วนราชการ พ.ศ. 2553
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่  มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองพล และอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองพล และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุง
รักษาสาย เป็นต้น

     - ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ รวมถึงค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เป็นต้น

     - ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม

     - ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

งบลงทุน รวม 41,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ จํานวน 3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตัวๆ ละ 3,500 บาท
(ราคาท้องถิ่น)

     - ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 124 ลําดับที่ 9

เก้าอี้ปฏิบัติงาน จํานวน 2,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 1,200 บาท
(ราคาท้องถิ่น)

     - ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 124 ลําดับที่ 9
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ตู้เก็บเอกสารขนาด 2 บาน จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 2 ตู้ๆ ละ
4,000 บาท (ราคาท้องถิ่น)

     - ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 124 ลําดับที่ 9

โต๊ะทํางาน จํานวน 6,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัวๆ ละ 6,900 บาท
(ราคาท้องถิ่น)

     - ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 124 ลําดับที่ 9
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 21,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

     1) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน
หรือ
     2) ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) จํานวน
1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac)
และ Bluetooth

     - ฐานอํานาจ
              - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 124 ลําดับที่ 9)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 207,200 บาท

งบดําเนินงาน รวม 167,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ในสังกัดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพล ตามโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายอาสาสมัครในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 89 ลําดับที่ 1

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกัน และ
ลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์
อาทิ ค่าป้าย ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น

     - ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่
89 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 97,200 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 97,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในสังกัดศูนย์ อปพร.
อบต.เมืองพล ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง หมวก เข็มขัด
รองเท้า ฯลฯ จํานวน 54 ชุดๆ ละ 1,800 บาท

     - ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้่วยการ
เบิกจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพลตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอพล
(ศป.ปส.อ.พล)

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 132 ลําดับที่ 2

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.)

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 132 ลําดับที่ 3
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4
/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย 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
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่
89 ลําดับที่ 2

2) โครงการฝึกทบทวนหรือจัดตั้ง อปพร. จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรม
ทบทวนหรือพัฒนาศักยภาพ อปพร. เช่น  ค่าป้าย  ค่าวิทยากร
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรบและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 73
ลงวันที่ 16 มกราคม 2560
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 89 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ์ : 19/11/2561  11:27:40 หน้า : 23/60



ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งนํ้้าดับเพลิง
หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานดับเพลิง ค่าเติมนํ้ายา
ถังดับเพลิง เติมผงเคมีดับเพลิง ฯลฯ

     - ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม
2560

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,134,460 บาท

งบบุคลากร รวม 896,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 896,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 686,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา
ดังนี้

1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน 1 อัตรา
2) นักวิชาการศึกษา                                              จํานวน 1 อัตรา

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 
              - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
จํานวน 1 อัตรา ดังนี้

1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     (อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
     ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
              - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 151,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
พนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา และจํานวน 1 ตําแหน่ง โดย
ตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ดังนี้

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     จํานวน 1 อัตรา

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
              - หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
จํานวน 1 อัตรา และจํานวน 1 ตําแหน่ง โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
12 เดือน ดังนี้

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     จํานวน 1 อัตรา

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
              - หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 218,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
              - หนังสือสํานักงาน 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  กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2558
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชําระราคาบ้านของ
พนักงานส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ

     - ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 13,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

     - ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างทํา
เอกสาร  สิ่งพิมพ์โฆษณาเผยแพร่  ทําป้าย แผนพับ วารสาร
ผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพล ค่า
เอกสาร เข้าปกหนังสือ ฯลฯ  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  และ
รายจ่ายอื่นๆ ในลักษณะเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

     - ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่า
บริการและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการ
รับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะ
บุคคลตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ นิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

     - ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4
/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตําบล ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3)
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- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาฯ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

     - ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- โครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารหมู่บ้านและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพล

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ข้อมูลข่าวสารหมู่บ้านและศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองพล เช่น ค่าจัดหาหนังสือพิมพ์ วารสาร ชั้น
วางหนังสือ แผ่นพับความรู้ต่างๆ ประจําที่อ่านหนังสือประจํา
หมู่บ้าน ฯลฯ หมู่ที่ 1-11 ตําบลเมืองพล และองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองพล

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
              - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 82 ลําดับที่ 7

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เช่น วัสดุต่างๆ
หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้

     - ฐานอํานาจ
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ
ดินสอ ปากกา ยางลบ หนังสือ ตรายาง ฯลฯ และรวมถึงสิ่งของ
อย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน

     - ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.28/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้น
พิมพ์ ตลับผงหมึกสําหรับคอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ เป็นต้น และ
รวมถึงสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

     - ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559

งบลงทุน รวม 19,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,600 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 core) หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
3. มีหน่วยความจํา (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
5. มีช่อง DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9. มีจอภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
10. สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ
Bluetooth

     - ฐานอํานาจ
              - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 124 ลําดับที่ 9
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เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
(ppm)
3. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5. มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
6. สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom

     - ฐานอํานาจ
              - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 124 ลําดับที่ 9

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,004,550 บาท
งบบุคลากร รวม 1,326,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,326,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 566,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครู และเงินปรับปรุงเงินเดือนครูประจําปี
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา ดังนี้

1) ครู (ค.ศ.1)                                    จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 674,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
พนักงานจ้าง จํานวน 5 อัตรา และจํานวน 2 ตําแหน่ง โดย
ตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน ดังนี้

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (จ.1) จํานวน 4 อัตรา
2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
              - หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
จํานวน 5 อัตรา และจํานวน 2 ตําแหน่ง  โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน ดังนี้

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (จ.1) จํานวน 4 อัตรา
2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
              - หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,796,350 บาท
ค่าใช้สอย รวม 645,230 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพล

จํานวน 575,230 บาท

1) โครงการวิทยาศาสตร์ตัวน้อย เป็นเงิน 1,000 บาท
2) โครงการวันแม่ เป็นเงิน 8,000 บาท
3) โครงการวันไหว้ครู เป็นเงิน 500 บาท
4) โครงการวันขึ้นปีใหม่ เป็นเงิน 1,000 บาท
5) โครงการวันเข้าพรรษา เป็นเงิน 1,000 บาท
6) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
     เป็นเงิน 1,000 บาท
7) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
     ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 5,000 บาท
8) โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     เป็นเงิน 10,000 บาท
9) โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ เป็นเงิน 15,000 บาท
10) โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง เป็นเงิน 3,000 บาท
11) โครงการรายงานผลพัฒนาการผู้เรียน เป็นเงิน 15,000 บาท
12) โครงการจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนา
       เด็กเล็กครบทุกคน ประมาณการที่ 75 คน อัตรามื้อละ 20 บาท
       จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 367,500 บาท         
13) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับเด็กปฐมวัย
      (อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อัตราคนละ 1,700 บาท
       ประมาณการที่ 66 คน เป็นเงิน 112,200 บาท         
14) ค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนา
       เด็กเล็ก อัตราคนละ 200 บาท/ปี ประมาณการที่ 31 คน
       เป็นเงิน 6,200 บาท           
15) ค่าอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์
       พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 200 บาท/ปี ประมาณกาที่ 31 คน
       เป็นเงิน 6,200 บาท
16) ค่าเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 300 บาท/ปี ประมาณการที่
       31 คน เป็นเงิน 9,300 บาท           
17) ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
       ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 430 บาท/ปี ประมาณการ
       ที่ 31 คน เป็นเงิน 13,300 บาท

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553            
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 81 ลําดับที่ 1
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โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลเมืองพล จํานวน 70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลเมืองพล กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ เช่น ค่ารับรอง เงินหรือของรางวัล ค่าสถานที่จัดงาน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัด
สถานที่ ค่าการแสดง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 81 ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 1,151,120 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว อาทิ ผงซักฟอก สบู่ แปรง
ไม้กวาด นํ้ายาดับกลิ่น ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ถาด แก้วนํ้า จาน
รอง ฯลฯ ตามรายละเอียดการจําแนกวัสดุงานบ้านงานครัว

     - ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,121,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียน จํานวน 5
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน
เขตพื้นที่ จํานวน 260 วัน ประมาณการที่ 434 คน ๆ ละ 8
บาท และเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองพล จํานวน 260 วัน ประมาณการที่ 75 คน
คนละ 8 บาท

     - ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

งบลงทุน รวม 26,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,200 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ จํานวน 10,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ์้อเครื่องโทรทัศน์ (:ED TV) แบบ Smart
TV  จํานวน 1 เครื่อง ราคาต่อหน่วยเครื่องละ  10,200  บาท
พร้อมติดตั้ง ความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด
32 นิ้ว

     - ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 124 ลําดับที่ 9
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
คูลเลอร์นํ้าสแตนเลส จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคูลเลอร์นํ้าสแตนเลสแท้ขนาด 14 ลิตร
จํานวน 4 ถัง

คุณลักษณะ
1. มีความจุขนาด 14 ลิตรหรือมากกว่า
2. ทําจากสแตนเลสแท้

     - ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 124 ลําดับที่ 9

งบเงินอุดหนุน รวม 1,856,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,856,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,856,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ จํานวน
5 โรงเรียน ประมาณการที่ 464 คน อัตรามื้อละ 20 บาท
ต่อคน จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 1,856,000 บาท

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 130 ลําดับที่ 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 646,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 646,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 646,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลของหน่วย
   กู้ชีพ-กู้ภัยองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพล

จํานวน 489,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการบริการ
แพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลของหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองพล อาทิ ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 5 คน
ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ฯลฯ

     - ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/
ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 83 ลําดับที่ 4
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- โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกัน
และควบคุมโรคเอดส์ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 83 ลําดับที่ 3

- โครงการป้องกันและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เวชภัณฑ์ ถุงมือ ฯลฯ

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 83 ลําดับที่ 2

- โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 77,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข ฯ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ หมู่ที่ 1 - 11 รวม 11 หมู่บ้าน

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
มาตรา 67
              - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
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- โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมงานสาธารณสุข เช่น การรณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก การรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อตาม
ฤดูกาล โรคอุบัติใหม่ อาทิ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่อง ฯลฯ

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 83 ลําดับที่ 1

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 241,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 206,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 206,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพลที่มีฐานะลําบาก
ยากจนและต้องการความช่วยเหลือ

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือให้การสงเคราะห์ครอบครัวผู้
ประสบความเดือดร้อน ฯลฯ

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560

วันที่พิมพ์ : 19/11/2561  11:27:40 หน้า : 35/60



งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณตามแผนการดําเนินงานของ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหน่วยงานที่ทําการปกครองอําเภอพล
ตามโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณตามแผนการดําเนิน
งานของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น อําเภอพล ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจกรรม
ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น หรือรัฐบาล

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 131 ลําดับที่ 2

เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการสนับสนุน
กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 โดยมีวัตถุประสงค์ด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณ
ภัยและราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส ผู้
สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ฯลฯ

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 131 ลําดับที่ 3
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,595,120 บาท

งบบุคลากร รวม 1,050,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,050,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 672,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปี โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จํานวน 2 อัตรา
ดังนี้

1) ผู้อํานวยการกองช่าง                              จํานวน 1 อัตรา
2) นายช่างโยธา                                        จํานวน 1 อัตรา

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
              - หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้ที่ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
จํานวน 1 อัตรา ดังนี้

1) ผู้อํานวยการกองช่าง
     (อํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
     ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
              - หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 310,320 บาท
เพื่อจ่ายเป้นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
พนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา และจํานวน 2 ตําแหน่ง โดย
ตั้งจ่ายไว้ จํานวน 12  เดือน ดังนี้

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผุู้ช่วยนายช่างโยธา
     จํานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     จํานวน 1 อัตรา

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
              - หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง
จํานวน 2 อัตรา และจํานวน 2 ตําแหน่ง โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน ดังนี้

1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
     จํานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     จํานวน 1 อัตรา

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
              - หนังสือสํานักงาน  ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 514,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่
ข้าราชการ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
              - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

     - ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตําบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

     - ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 361,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่บุคคล/นิติบุคคล
ทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาออกแบบฯ
ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์หรือรายจ่ายอื่นๆ
ในลักษณะเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

     - ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามระเบียบที่กําหนด

     - ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)

- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาฯ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงาจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตาม
ระเบียบที่กําหนด

     - ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เช่น วัสดุต่างๆ
หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

     - ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ
ดินสอ ปากกา ยางลบ หนังสือ ตรายาง ฯลฯ และรวมถึงสิ่ง
ของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน

     - ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น เช่น สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ

     - ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น เช่น ปูนซีเมนต์
หิน ทราย ท่อ อุปกรณ์ประปา อิฐ สี แปรงทาสี ถังปูน ฯลฯ
รวมถึงสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง

     - ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น  เช่น  อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ ตลับผงหมึก หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
ฯลฯ รวมถึงสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

     - ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 31,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 1 ตู้ๆ ละ
4,000 บาท

     - ฐานอํานาจ 
              - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานัก
งบประมาณ มกราคม 2561
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 124 ลําดับที่ 9
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน
1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier ,
Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อ
นาที (ppm)
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
(ppm)
5. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x
1,200 dpi
8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9. สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
10. สามารถทําสําเนาได้สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
14. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
15. สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4 , Letter , Legal , และ
Custom

     - ฐานอํานาจ
              - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม
2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 124 ลําดับที่ 9
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เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน
1. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
2. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที (ppm)
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
(ppm)
4. สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
5. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
8. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
9. สามารถใช้ได้กับกระดาษ A4 , Letter , Legal , และ
Custom

     - ฐานอํานาจ
              - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม
2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 124 ลําดับที่ 9
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งานไฟฟ้าถนน รวม 431,000 บาท
งบลงทุน รวม 331,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 331,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างร่องระบายนํ้า คสล. บ้านตําแย หมู่ที่ 2 จํานวน 149,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางระบายนํ้าบ้านตําแย หมู่ที่ ๒
สายบ้าน นายมาย–โรงงาน (จากแยกทางเข้าวัด–โรงงาน)
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 73 ม. โดย

     1) วางท่อระบายนํ้า  คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
          0.40 ม. จํานวน 65 ท่อน
     2) ก่อสร้างบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด จํานวน 7 บ่อ   
     3) ก่อสร้างทางระบายนํ้า คสล. ความยาว 63 ม.  
     พร้อมติดตั้งป้ายระหว่างดําเนินการ 1 ป้าย  และป้ายหลัง
การก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการ
ที่ อบต.เมืองพล กําหนด

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 67 และมาตรา 68 
              - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 116 ลําดับที่ 7

ขุดลอกสระนํ้าโนนหญ้าคา บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 จํานวน 169,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระนํ้าโนนหญ้าคา บ้านหญ้าคา
หมู่ที่ 5  ขนาดกว้างเฉลี่ย  35  ม. ยาวเฉลี่ย 60 ม. ลึก
เฉลี่ยลึกเฉลี่ย 3 ม.  หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
4,280 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งคันคู และติดตั้ง
ป้ายระหว่างดําเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.
เมืองพล กําหนด
 
     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 67 และมาตรา 68 
              - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 98 ลําดับที่ 39
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เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จํานวน 13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) ตามโครงการประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภคในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

     - ฐานอํานาจ
              - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพล จํานวน 100,000 บาท
อุดหนุนหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพลเพื่อขยาย
เขตไฟฟ้าแรงตํ่าหรือไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน ตําบลเมืองพล

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
มาตรา 68
              - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
              - หนังสือกระทรวมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 91,92 ลําดับที่ 1-5

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 623,290 บาท
งบดําเนินงาน รวม 335,290 บาท

ค่าใช้สอย รวม 335,290 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 302,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลจัดเก็บขยะในเขต
ตําบลเมืองพล จํานวน 3 คน ๆ ละ 8,400 บาท ต่อเดือน
ไม่เกิน 12 เดือน
     
     - ฐานอํานาจ
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
2) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จํานวน 32,890 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เช่น
ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ

     - ฐานอํานาจ              
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา  และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 115 ลําดับที่ 1)

งบเงินอุดหนุน รวม 288,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 288,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนเทศบาลเมืองเมืองพลตามโครงการกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลเมืองเมืองพลตามโครงการ
กําจัดขยะมูลฝอยที่องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพลนําไป
ทิ้งในสถานที่กําจัดขยะของเทศบาลเมืองเมืองพล

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 116 ลําดับที่ 5
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการ อบต.พบประชาชน และให้บริการนอกสถานที่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ อบต.สัญจร
พบประชาชน หรือการให้บริการนอกสถานที่ อาทิ กิจกรรมการให้
ความรู้ด้านกฎหมายสําหรับใช้ในชีวิตประจําวัน ฯลฯ เช่น ค่าป้าย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 86 ลําดับที่ 7

2) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสสําคัญของชาติ
    ศาสนา พระมหากษัตริย์

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 80 ลําดับที่ 1
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3) โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพล
การจัดทําประชาคมหมู่บ้าน ตําบล การส่งเสริม/สนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน ฯลฯ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 125 ลําดับที่ 1

4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตําบลเมืองพล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตําบลเมืองพล เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 90 ลําดับที่ 6
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โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลเมืองพล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีตําบลเมืองพล หรือโครงการ/กิจกรรมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการรวมพลัง "ในวันสตรีสากล 8 มีนา"
ภายใต้กิจกรรมประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ และการเฝ้าระวัง
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตําบลเมืองพล เช่น ค่าป้าย
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 113 ลําดับที่ 5

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตตําบลเมืองพล จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนตําบลเมืองพล เช่น เงินหรือของรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่ารับรอง ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าถ้วย
รางวัล เงินรางวัลหรือของรางวัล ค่าจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน
ริ้วขบวน ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน  การแข่งขันกีฬา  และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 86 ลําดับที่ 8
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โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป จํานวน 180,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดตําบลเมืองพล เช่น เงินหรือของรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่ารับรอง ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าถ้วย
รางวัล  เงินรางวัล  หรือของรางวัล  ค่าจัดพิธีเปิด - ปิดการ
แข่งขันริ้วขบวน  ค่าเวชภัณฑ์  และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม และหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 86 ลําดับที่ 6

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตําบลเมืองพล เช่น ลูกฟุตบอล
ตะกร้อตาข่ายกีฬา นกหวีด ฯลฯ

     - ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการส่งเสริม ทํานุบํารุงศาสนา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา  อาทิ  วันเข้าพรรษา  หรือวันสําคัญอื่น ๆ  ภายใต้
โครงการส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา เช่น ค่ารับรอง ค่าสถานที่
จัดงานค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน  การแข่งขันกีฬา  และส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 85 ลําดับที่ 1
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2) โครงการส่งเสริม/สนับสนุน การอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมประกวดสรภัญญะ
ทํานองพื้นบ้าน หรือกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้โครงการส่งเสริม/
สนับสนุน และอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น  ค่า
รับรอง  ค่าสถานที่จัดงาน  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าการแสดง หรือค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน  การแข่งขันกีฬา  และส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 85 ลําดับที่ 2

3) โครงการส่งเสริม/สนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมประเพณีบุญกุ้ม
ข้าวใหญ่ ที่หน่วยงานจัดหรือหน่วยงานอื่นจัด  หรือกิจกรรม
อื่นๆ ภายใต้โครงการส่งเสริม/สนับสนุนและอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น  เช่น  ค่ารับรอง  ค่าสถานที่จัดงาน  ค่า
ใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าการแสดง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน  การแข่งขันกีฬา  และส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 85 ลําดับที่ 3
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,153,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,153,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,153,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาดอํานวย หมู่ที่ 11 จํานวน 491,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาดอํานวย หมู่ที่ 11
สายกลางบ้าน  ขนาดกว้างเฉลี่ย  6  ม.  ระยะทาง 133  ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 798 ตร.ม. 
ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายระหว่างดําเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพล
กําหนด

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 67 
              - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 105 ลําดับที่ 19

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านชาด หมู่ที่ 1 จํานวน 491,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านชาด
หมู่ที่ 1 สายกลางบ้าน ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 ม. ระยะทาง 133 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 798 ตร.ม.
ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50  เมตร พร้อม
ติดตั้งป้ายระหว่างดําเนินการ 1 ป้าย  และป้ายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพล
กําหนด

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 67 
              - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 105 ลําดับที่ 20
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ก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 จํานวน 313,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 สาย
ข้างปั๊มนํ้ามัน ปตท. ขนาดความกว้างเฉลี่ย  5  ม. ระยะทาง
70 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม.
และวางท่อระบายนํ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จํานวน
70 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายระหว่างดําเนินการ 1 ป้าย และป้าย
หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการ
ที่ อบต.เมืองพล กําหนด

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 67 
              - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 103 ลําดับที่ 9

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 จํานวน 226,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9
สายบ้านโนนเหม่น-บ้านแฝก ขนาดความกว้างเฉลี่ย 5 ม.
ระยะทาง 80 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า
400  ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทาง  2  ข้าง  กว้างเฉลี่ยข้างละ
0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้ายระหว่างดําเนินการ 1 ป้าย และป้าย
หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการที่ อบต.เมืองพล กําหนด

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 67 
              - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 104 ลําดับที่ 17

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 จํานวน 226,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน  
บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 ม. ระยะทาง 80 ม.
หนาเฉลี่ย  0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.
ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายระหว่างดําเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
1 ป้ายรายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพล กําหนด

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 67 
              - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 12 ลําดับที่ 3
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ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 จํานวน 240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุก  บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8
(สายแยกต้นแจ้ง  –  ห้วยม่วง)  ขนาดกว้าง  4  ม. ระยะทาง
830 ม. หนาเฉลี่ย  0.10  ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 332 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ติดตั้งป้ายระหว่าง
ดําเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย
รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพล กําหนด

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 67 
              - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 107 ลําดับที่ 31

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับบา หมู่ที่ 3 จํานวน 249,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับบา
หมู่ที่ 3  สายบ้านตําแย – บ้านทับบา  ขนาดกว้างเฉลี่ย  5  ม.
ระยะทางรวม  80  ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทาง
ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ย
ข้างละ  0.50  ม.  พร้อมติดตั้งป้ายระหว่างดําเนินการ 1 ป้าย
และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอียดตามรูป
แบบรายการที่ อบต.เมืองพล กําหนด  

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 67
              - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้าที่ 12 ลําดับที่ 4

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จํานวน 123,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) ตามโครงการประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภคในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

     - ฐานอํานาจ
              - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
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ซ่อมสร้างถนน บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 (สายบ้านตําแย-บ้านหันใหญ่แม่เอีย) จํานวน 239,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันใหญ่
หมู่ที่ 6 สายบ้านตําแย – บ้านหันใหญ่แม่เอีย ขนาดกว้างเฉลี่ย
5 ม. ระยะทางรวม 80 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400
ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายระหว่างดําเนินการ 1 ป้าย  และป้ายหลัง
การก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่
อบต.เมืองพล กําหนด

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 67 
              - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 111 ลําดับที่ 57

ซ่อมสร้างถนน บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10 (สายบ้านตําแย-บ้านหันใหญ่
แม่เอีย)

จํานวน 321,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่
10 สายบ้านตําแย-บ้านหันใหญ่แม่เอีย ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 ม.
ระยะทางรวม 90 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม.
พร้อมติดตั้งป้ายระหว่างดําเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่
อบต.เมืองพล กําหนด

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 67
              - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 111 ลําดับที่ 57
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ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านทับบา หมู่ที่ 3 จํานวน 234,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านทับบา
หมู่ที่ 3 (สายไปโนนหนองผึ่ง) โดย
     1) ถมดินปรับพื้นทางเดิม  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ
              ช่วงที่ 1 ถมดินปรับพื้นทาง  กว้างเฉลี่ย 2 ม.
                          ระยะทาง 75 ม.
              ช่วงที่ 2 ถมดินปรับพื้นทาง  กว้างเฉลี่ย 5 ม.
                          ระยะทาง 150 ม.
              ช่วงที่ 3 ถมดินปรับพื้นทาง  กว้างเฉลี่ย 5 ม.
                          ระยะทาง 75 ม.
     2) ลงหินคลุกผิวทาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 ม. ระยะทาง
300 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า120 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ
     3) วางท่อระบายนํ้า  คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
จํานวน 50 ท่อน และท่อระบายนํ้า  คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 ม. จํานวน 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายระหว่างดําเนินการ 1
ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพล กําหนด

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 67 
              - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 108 ลําดับที่ 38

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 15,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลเมืองพล เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ฯลฯ

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 113 ลําดับที่ 1
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริม
การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
พื้นที่สาธารณประโยชน์ตําบลเมืองพล เช่น ค่าพันธุ์ไม้
ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 252
ลงวันที่ 22 มกราคม 2553
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2541
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 120 ลําดับที่ 2

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,420,890 บาท

งบกลาง รวม 10,420,890 บาท
งบกลาง รวม 10,420,890 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด (ร้อยละ 5)

     - ฐานอํานาจ
              - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
              - พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
              - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด
ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,658,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตําบลเมืองพล
ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ
และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
สําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ
70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท
และอายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท (เว้นแต่ในส่วนของ
เงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ ตามข้อ 18 (2)
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้
ดําเนินการให้กับรายเดิมมาก่อน)

     - ฐานอํานาจ
              - ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2552
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 87 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,208,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้คนพิการในเขตพื้นที่ตําบลเมืองพล
ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด   ที่ได้แสดงความจํานงโดย
การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (เว้นแต่ในส่วนของ
เงินเพิ่มที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ ตามข้อ 18
(2)  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับรายเดิมมาก่อน)

     - ฐานอํานาจ
              - ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
              - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 87 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์
ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือ
ถูกทอดทิ้ง  ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500
บาทต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือน

     - ฐานอํานาจ
              - ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.6/ว 2026 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0891.3/ว 1468 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 87 ลําดับที่ 3
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สํารองจ่าย จํานวน 128,690 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
กรณีจําเป็นในการแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม รวมถึงกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

     - ฐานอํานาจ
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/
ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0891.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7
/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 88 ลําดับที่ 6
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

     - ฐานอํานาจ
              - ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดําเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 1263
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 403
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 87 ลําดับที่ 4

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 190,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ของพนักงานส่วนตําบลในสังกัดตามระเบียบ
ที่กําหนดฯ โดยคํานวณจากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 ไม่รวมรายรับประเภท
พันธบัติ เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ
ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ

     - ฐานอํานาจ
              - พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
              - หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม
2559
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