ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

56
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น จำนวน 39,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
รวม
งบบุคลากร
รวม
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม
เงินเดือนนายก/รองนายก
จำนวน
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 11,200 บาท เป็นเงิน
269,280 บาท
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 26
มิถุนายน 2557

10,915,420
8,655,120
2,743,920
514,080

บาท
บาท
บาท
บาท

57
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก
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
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 26
มิถุนายน 2557

จำนวน 42,120 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
12 เดือน ดังนี้
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
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 26
มิถุนายน 2557

จำนวน 42,120 บาท

58
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
จำนวน 86,400 บาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
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
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภา
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
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557

59
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
รวม 5,911,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน
จำนวน 4,923,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน แยกเป็น
1. สำนักงานปลัดฯ จำนวน 10 อัตรา เป็นเงิน 3,077,880 บาท
รายละเอียด ดังนี้
1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน 1 อัตรา
2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน 1 อัตรา
3) หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา
4) นิติกร
จำนวน 1 อัตรา
5) นักพัฒนาชุมชน
จำนวน 1 อัตรา
6) นักทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
7) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 1 อัตรา
8) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จำนวน 1 อัตรา
2. กองคลัง จำนวน 5 อัตรา เป็นเงิน 1,845,840 บาท
รายละเอียด 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

60
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ/เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
12 เดือน จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
2) นิติกร
ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 1,400 บาท เป็นเงิน 16,800 บาท
- ฐานอำนาจ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) องค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองพล
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน แยกเป็น
1. สำนักงานปลัด จำนวน 3 อัตรา เป็นเงิน 168,000 บาท 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) หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
2. กองคลัง จำนวน 1 อัตรา เป็นเงิน 42,000 บาท ดังนี้
- ผู้อำนวยการกองคลัง
(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

จำนวน 100,800 บาท

จำนวน 210,000 บาท

61
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
พนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน แยกเป็น
1. สำนักงานปลัด จำนวน 3 อัตรา และจำนวน 3 ตำแหน่ง
เป็นเงิน 343,680 บาท ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
2. กองคลัง จำนวน 2 อัตรา และจำนวน 2 ตำแหน่ง
เป็นเงิน 273,000 บาท ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

จำนวน 616,680 บาท

- ฐานอำนาจ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างโดย
คำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน แยกเป็น
1. สำนักงานปลัด จำนวน 3 อัตรา และจำนวน 3 ตำแหน่ง
เป็นเงิน 48,000 บาท ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
2. กองคลัง จำนวน 1 อัตรา และจำนวน 1 ตำแหน่ง
เป็นเงิน 12,000 บาท ดังนี้
- 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

จำนวน 60,000 บาท
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งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แยกเป็น
1. สำนักงานปลัด เป็นเงิน 379,000 บาท ดังนี้
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานบุคคล
ในการสอบคัดเลือก,การคัดเลือกหรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่มีสิทธิ
ตามระเบียบ หรือกฎหมายที่กำหนด ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2555
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ จำนวน 20,000 บาท
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/กรรมการฯ เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่
ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายฯ ฯลฯ จำนวน 349,000 บาท
- ฐานอำนาจ
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่
6 กรกฎาคม 2561

รวม 1,991,800 บาท
รวม 773,000 บาท
จำนวน 459,000 บาท
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2. กองคลัง เป็นเงิน 80,000 บาท ดังนี้
1) ค่าตอบแทนประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ข้าราชการที่ร่วม
เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และหรือควบคุมงานก่อสร้าง
หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ที่มีสิทธิตามระเบียบ หรือกฎหมาย
กำหนด จำนวน 50,000 บาท
2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ จำนวน 30,000 บาท
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แยกเป็น
1. สำนักงานปลัด
เป็นเงิน 3,000 บาท
2. กองคลัง
เป็นเงิน 4,000 บาท

จำนวน

7,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระราคาบ้าน
ของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ แยกเป็น
1. สำนักงานปลัด
เป็นเงิน 116,400 บาท
2. กองคลัง
เป็นเงิน 99,600 บาท
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จำนวน 216,000 บาท
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จำนวน 91,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตำบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ แยกเป็น
1. สำนักงานปลัด
เป็นเงิน 70,000 บาท
2. กองคลัง
เป็นเงิน 21,000 บาท
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าใช้สอย
รวม 899,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน 422,800 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลดูแลตัดแต่งต้นไม้
สนามหญ้าบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลและดูแลศูนย์
เรียนรู้ เดือนละ 7,800 บาท ไม่เกิน 12 เดือน รวม 93,600 บาท
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเปิด-ปิดสำนักงาน ดูแล
รักษาห้องประชุม ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เดือนละ
9,000 บาท ไม่เกิน 12 เดือน รวม 108,000 บาท
3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล ดูแลความปลอดภัย
สถานที่ราชการและทรัพย์สินภายในอาคารสำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองพล เดือนละ 5,500 บาท ไม่เกิน 12 เดือน
รวม 66,000 บาท
4) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาบริการบุคคลช่วยเหลืองาน
ทำความสะอาดอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพลและอื่น ๆ เดือนละ 7,600 บาท ไม่เกิน 12 เดือน รวม
91,200 บาท
5) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างทำ
เอกสารสิ่งพิมพ์โฆษณาเผยแพร่ ทำป้าย แผนพับ วารสารผลการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ค่าถ่ายเอกสาร
เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น คู่มือประชาชน
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แผนอัตรากำลังฯ รูปเล่ม
โครงการฯ และอื่น ๆ ฯลฯ หรือรายจ่ายอื่น ๆ ในลักษณะเพื่อให้ได้
มาซึ่งบริการ จำนวน 30,000 บาท
6) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการขนถ่ายปฏิกูล ค่าฝังกลบขยะ
ค่าซักฟอก ฯลฯ และรายจ่ายอื่น ๆ ในลักษณะเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ จำนวน 10,000 บาท
7) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการค่าเช่าพื้นที่ ปรับปรุงเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10,000 บาท
8) เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพล จำนวน 14,000 บาท
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- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในในพิธีทางศาสนา
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ
เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนตำบลตามที่กฎหมายกำหนด การจัดการเลือกตั้ง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภาฯ หรือกรณีแทน
ตำแหน่งที่ว่างหรือกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้จัดการ
เลือกตั้ง) รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายในการ ประชาสัมพันธ์การรณรงค์
หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ฐานอำนาจ
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

จำนวน 40,000 บาท

จำนวน 151,000 บาท
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 3038 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของผู้บริหาร รองผู้บริหาร เลขานุการผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

จำนวน

50,000 บาท

จำนวน

50,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาของ
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร รองผู้บริหาร
เลขานุการผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามระเบียบที่กำหนด
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ค่าพวงมาลาดอกไม้ที่ใช้ในวันสำคัญของชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลาดอกไม้ และอื่นๆ ฯลฯ ที่จำเป็นต้อง
ใช้ในวันสำคัญของชาติ
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

จำนวน 7,000 บาท
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- โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าวัตถุดิบประกอบการเรียนการสอน ฯลฯ

จำนวน 119,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 79 ลำดับที่ 3
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
1) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ
- การซ่อมปกติ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ
ที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งานตามปกติระหว่าง 4 - 6 ปี
หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร
- การซ่อมกลาง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะที่
มีการใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000
กิโลเมตร
2) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น วัสดุต่างๆ หรือ
รายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- ฐานอำนาจ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จำนวน 60,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น เช่น
กระดาษ ดินสอ ปากกายางลบ หนังสือ ตรายาง ฯลฯ รวมถึง
สิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุสำนักงาน
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือ ระเบียบ กฎหมาย สิ่งพิมพ์
วารสาร ฯลฯ

รวม 319,000 บาท
จำนวน 44,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพ ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น เช่น
สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น

จำนวน

5,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง
น้ำมันเชื้อเพลิง นำมันจารบี ฯลฯ รวมถึงสิ่งของอย่างอื่น
ที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง
รถขยะ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า หรือเครื่องยนต์อื่นๆ
- ฐานอำนาจ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จำนวน 180,000 บาท
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วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ตามรายละเอียดการจำแนกวัสดุ
การเกษตร

จำนวน 10,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
แป้นพิมพ์ ตลับผงหมึกสำหรับคอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
รวมถึงสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 50,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น เช่น ตะปู ทราย
หิน ท่อ อุปกรณ์ประปา อิฐ สี แปรงทาสี ถังปูน ฯลฯ และรวมถึง
สิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง
- ฐานอำนาจ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จำนวน 30,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้ปฏิบัติงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตัว ๆ ละ
1,200 บาท (ราคาท้องถิ่น)

รวม 242,500
รวม 242,500
รวม 3,600
จำนวน 3,600

บาท
บาท
บาท
บาท

- ฐานอำนาจ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) จำนวน 1หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า
10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวล
ผลสูง
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

รวม 50,900 บาท
จำนวน 44,000 บาท
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- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
- ฐานอำนาจ
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
- ฐานอำนาจ
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จำนวน 4,300 บาท
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3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED
ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
- ฐานอำนาจ
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จำนวน 2,600 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ที่มีความจำเป็น
ต้องดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติและให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าติดตั้ง ฯลฯ

จำนวน 188,000 บาท

ฐานอำนาจ
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้าตาม
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม 26,000 บาท
รวม 26,000 บาท
จำนวน 16,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 153 ลำดับที่ 5
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานรัฐพิธี
เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพล ตามโครงการขอรับ
สนับสนุนงบประมาณตามแผนการดำเนินงานรัฐพิธี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 1 ลำดับที่ 2

จำนวน 10,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง
รวม 942,000
งบดำเนินงาน
รวม 909,000
ค่าใช้สอย
รวม 346,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน 206,000
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร จ้างทำเอกสาร สิ่งพิมพ์โฆษณาเผยแพร่
ทำป้าย แผ่นพับ ฯลฯ หรือรายจ่ายอื่น ๆ ในลักษณะเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 50,000 บาท
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลให้ดำเนินการช่วยเหลืองาน
บันทึกข้อมูล เดือนละ 9,000 บาท ไม่เกิน 12 เดือน รวม
108,000 บาท
3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคล/นิติบุคคล ให้ดำเนินการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ฯลฯ เดือนละ
4,000 บาท ไม่เกิน 12 เดือน รวม 48,000 บาท
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จำนวน 40,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบที่กำหนด
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา
จำนวน 50,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาของ
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตามระเบียบที่กำหนด
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท

บาท
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- โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสำรวจ
ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

จำนวน 20,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 153 ลำดับที่ 3
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น วัสดุต่างๆ
หรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ
- ฐานอำนาจ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ
ดินสอ ปากกา ยางลบ หนังสือ ตรายาง ฯลฯ รวมถึงสิ่งของ
อย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุสำนักงาน
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จำนวน 30,000 บาท

รวม 120,000 บาท
จำนวน 50,000 บาท
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วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวตามรายละเอียดการ
จำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

จำนวน 30,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
แป้นพิมพ์ ตลับผงหมึกสำหรับคอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
รวมถึงสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน 40,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพลหรืออาคาร สถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

รวม 443,000 บาท
จำนวน 250,000 บาท
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- ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองพล และอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล

จำนวน 87,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองพล และอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองพล และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บำรุงรักษาสาย ฯลฯ เป็นต้น

จำนวน

6,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ รวมถึงค่าธรรมเนียมการโอน
เงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS) เป็นต้น
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
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- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์ ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน 80,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
งบลงทุน
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1. ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บานประตู
จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท
คุณลักษณะเฉพาะ
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

รวม 33,000 บาท
รวม 21,500 บาท
จำนวน 11,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
ประจำเดือนธันวาคม 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2. ตู้เก็บเอกสารกระจกแบบบานเลื่อน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกแบบบานเลื่อน
จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 5,250 บาท (มอก. , ราคาท้องถิ่น)
- ฐานอำนาจ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จำนวน 10,500 บาท

79
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รวม 11,500 บาท
1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ
จำนวน 2,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED
ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า ต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
- ฐานอำนาจ
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ
จำนวน 8,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ
ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
- ฐานอำนาจ
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา
เป็นเงิน 280,440 บาท
- ฐานอำนาจ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ
พนักงานส่วนตำบล จำนวน 5,000 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
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) ในสังกัดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ตามโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ฯลฯ จำนวน 50,000 บาท
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563

รวม
รวม
รวม
จำนวน

588,940
280,440
280,440
280,440

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม 224,000 บาท
รวม 108,000 บาท
จำนวน 55,000 บาท

81
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จำนวน 1,000 บาท

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระราคาบ้าน
ของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จำนวน 42,000 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตำบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จำนวน 10,000 บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อประจำรถบรรทุกน้ำ
อเนกประสงค์ เดือนละ 8,000 บาท ไม่เกิน 12 เดือน รวม
96,000 บาท
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รวม 116,000 บาท
จำนวน 96,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลฯ (สป.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่
เทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลที่สำคัญ อาทิ ค่าป้าย ค่า
น้ำดื่ม ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

จำนวน 20,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 89 ลำดับที่ 1
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์อื่น
1) แผงเหล็ก
เพื่อจัดซื้อแผงเหล็ก จำนวน 15 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท สำหรับ
อำนวยความสะดวก และบริการประชาชนในงานจราจร การ
จัดงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ราคาท้องถิ่น)
- ฐานอำนาจ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) ป้ายไฟจุดตรวจ
เพื่อจัดซื้อป้ายไฟจุดตรวจ จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 7,000 บาท
อำนวยความสะดวก และบริการประชาชนในงานจราจรการ
จัดงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ราคาท้องถิ่น)
- ฐานอำนาจ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

รวม 44,500 บาท
จำนวน 44,500 บาท
จำนวน 37,500 บาท

จำนวน

7,000 บาท

83
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สป.)
เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพลตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ
พล (ศป.ปส.อ.พล)

รวม
รวม

40,000 บาท
40,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

จำนวน

20,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.28/ว 4427
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 91 ลำดับที่ 9
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (สป.)
เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่นตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.)
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.28/ว 4427
ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 91 ลำดับที่ 9

84
งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1) โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สป.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การระงับอัคคีภัยหรือการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
และเกี่ยวข้อง
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.4/ว 1656 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0810.4/ว 1022 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 89 ลำดับที่ 2
2) โครงการฝึกทบทวน (สป.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถของ อปพร. อาทิ ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าวัสดุ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 89 ลำดับที่ 3

รวม
รวม
รวม

160,000 บาท
160,000 บาท
110,000 บาท

จำนวน 80,000 บาท

จำนวน 30,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง (สป.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำ
ดับเพลิงหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานดับเพลิง
ค่าเติมน้ำยาถังดับเพลิง เติมผงเคมีดับเพลิง ฯลฯ
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

รวม 50,000 บาท
จำนวน 50,000 บาท

86

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1) ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
จำนวน 1 อัตรา
2) นักวิชาการศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
- ฐานอำนาจ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
1) ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
- ฐานอำนาจ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
พนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา และจำนวน 1 ตำแหน่ง โดย
ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
- ฐานอำนาจ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริการงานบุคคลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

รวม 1,235,120
รวม 969,720
รวม 969,720
จำนวน 765,600

จำนวน

บาท
บาท
บาท
บาท

42,000 บาท

จำนวน 162,120 บาท
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งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกจ่าย
ได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รวม 265,400 บาท
รวม 115,400 บาท
จำนวน 10,000 บาท

จำนวน 5,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระบ้านของ
พนักงานส่วนตำบลซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จำนวน 80,400 บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือบุตรของพนักงานส่วนตำบลซึ่งมี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จำนวน 20,000 บาท

88
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้างทำ
เอกสาร สิ่งพิมพ์โฆษณาเผยแพร่ ทำป้าย แผ่นพับหรือรายจ่าย
อื่นๆ ในลักษณะเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ

รวม 90,000 บาท
จำนวน 10,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ
เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น
ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลตรวจประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

จำนวน 10,000 บาท

89
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามระเบียบที่กำหนด

จำนวน 20,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาของ
พนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามระเบียบที่กำหนด

จำนวน 30,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น วัสดุต่าง ๆ
หรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
- ฐานอำนาจ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563

จำนวน 20,000 บาท

90
ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ
ดินสอ ปากกา ยางลบ หนังสือ ตรายาง ฯลฯ รวมถึงสิ่งของ
อย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุสำนักงาน

รวม
จำนวน

60,000 บาท
30,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
แป้นพิมพ์ ตลับผงหมึกสำหรับคอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
รวมถึงสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จำนวน 30,000 บาท
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครู และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี
โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1) ครู (ค.ศ.1,ค.ศ.2)
จำนวน 2 อัตรา
- ฐานอำนาจ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ/เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้
12 เดือน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1) ครูชำนาญการ (ค.ศ.2)
จำนวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 3,500 ต่อคน เป็นเงิน 84,000 บาท
- ฐานอำนาจ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

รวม 5,366,570
รวม 1,439,040
รวม 1,439,040
จำนวน 630,240

บาท
บาท
บาท
บาท

จำนวน 84,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน 652,800 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
- พระราชบัญญัติระเบียบบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
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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เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
จำนวน 72,000 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
- พระราชบัญญัติระเบียบบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
งบดำเนินงาน
รวม 2,120,630 บาท
ค่าตอบแทน
รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
จำนวน 10,000 บาท
ส่วนท้องถิ่น
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อประกอบอาหาร
กลางวันสำหรับเด็กเล็ก และทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลตามจุดที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองพลกำหนด เดือนละ 8,200 บาท จำนวน 12 เดือน
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อขับรถรับ-ส่งเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ทำความ
สะอาด และตกแต่งสวนบริเวณศูนย์พัฒนาพัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองพล ตามจุดที่องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพลกำหนด เดือนละ 8,000 บาท จำนวน 12 เดือน
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
3) เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองพล
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

รวม 973,230 บาท
จำนวน 209,400 บาท
จำนวน 98,400 บาท

จำนวน 96,000 บาท

จำนวน 15,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ

จำนวน 763,830 บาท

1) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล (กองการศึกษาฯ)

จำนวน 638,830 บาท

1.1) โครงการวิทยาศาสตร์ตัวน้อย เป็นเงิน 1,000 บาท
1.2) โครงการวันแม่ เป็นเงิน 8,000 บาท
1.3) โครงการวันไหว้ครู เป็นเงิน 500 บาท
1.4) โครงการวันส่งท้ายปีเกาต้อนรับปีใหม่ เป็นเงิน 1,000 บาท
1.5) โครงการวันเข้าพรรษา เป็นเงิน 1,000 บาท
1.6) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเงิน 1,000 บาท
1.7) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นเงิน 12,000 บาท
1.8) โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นเงิน 7,000 บาท
1.9) โครงการกีฬาสีสัมพันธ์ เป็นเงิน 15,000 บาท
1.10) โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง เป็นเงิน 3,000 บาท
1.11) โครงการรายงานผลพัฒนาการผู้เรียน เป็นเงิน 15,000 บาท
1.12) โครงการจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กครบทุกคน ประมาณการที่ 80 คน อัตรามื้อละ
20 บาท จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 392,000 บาท
1.13) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับเด็กปฐมวัย
(อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อัตราคนละ
1,700 บาท ประมาณการที่ 80 คน เป็นเงิน 136,000 บาท
1.14) ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 41 คน
เป็นเงิน 8,200 บาท
1.15) ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน
41 คน เป็นเงิน 8,200 บาท
1.16) ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน
41 คน เป็นเงิน 12,300 บาท
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1.17) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน
41 คน เป็นเงิน 17,630 บาท
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึก อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 80 ลำดับที่ 1
2) โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเมืองพล
(กองการศึกษาฯ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเมืองพล เช่น
ค่ารับรอง ค่าสถานที่จัดงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าการแสดง หรือค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 80 ลำดับที่ 2

จำนวน 50,000 บาท
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3) โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียน (กองการศึกษาฯ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
ทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมผ่านกิจกรรมค่ายศิลปะเด็ก
(ART Project For KIDS CAMP) ต่าง ๆ เช่น ค่ารับรอง ค่า
สถานที่จัดงาน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม ฯลฯ

จำนวน

15,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 81 ลำดับที่ 6
4) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษาฯ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ เช่น เงินหรือรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ ค่าการแสดง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)หน้าที่
82 ลำดับที่ 9

จำนวน 50,000 บาท
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5) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
5.1) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ
- การซ่อมปกติ เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะ
ที่วัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งานตามปกติระหว่าง 4 - 6 ปี
หรือระยะทางใช้งานระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร
- การซ่อมกลาง เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุงยานพาหนะที่
มีการใช้งานครบ 6 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000
กิโลเมตร
5.2) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น วัสดุต่าง ๆ
หรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
- ฐานอำนาจ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวตาม
รายละเอียดการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ฐานอำนาจ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ค่าอาหารเสริม (นม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน จำนวน
5 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ในเขตพื้นที่ จำนวน 260 วัน ประมาณการที่ 450 คนๆ ละ
8 บาท เป็นเงิน 977,600 บาท และเด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) จำนวน 260 วัน ประมาณการที่ 80 คน
คนละ 8 บาท เป็นเงิน 166,400 บาท
- ฐานอำนาจ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

จำนวน 10,000 บาท

รวม 1,137,400 บาท
จำนวน
35,000 บาท

จำนวน 1,102,400 บาท
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งบลงทุน
รวม
ค่าครุภัณฑ์
รวม
1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED
ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า ต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
- ฐานอำนาจ
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
- ฐานอำนาจ
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

6,900 บาท
6,900 บาท
2,600 บาท

4,300 บาท
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ จำนวน 5 โรงเรียน
ประมาณการที่ 450 คน อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคน จำนวน
200 วัน เป็นเงิน 1,800,000 บาท
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/
ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6192
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 81 ลำดับที่ 4

รวม 1,800,000 บาท
จำนวน 1,800,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้
- นักวิชาการสุขาภิบาล
จำนวน 1 อัตรา
เป็นเงิน 389,400 บาท
- ฐานอำนาจ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2
/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าป่วยการ ให้แก่อาสาสมัคร
บริบาล (สป.) จำนวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท
รวม 12 เดือน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดฯ
จำนวน 60,000 บาท
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิก
ค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562
2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ
พนักงานส่วนตำบล จำนวน 10,000 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

รวม 1,416,800 บาท
รวม 389,400 บาท
รวม 389,400 บาท
จำนวน 389,400 บาท

รวม 807,000 บาท
รวม 113,400 บาท
จำนวน 70,000 บาท
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จำนวน 1,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ หรือค่าผ่อนชำระราคาบ้าน
ของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

จำนวน 32,400 บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ตำบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ แยกเป็น
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จำนวน 10,000 บาท
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ค่าใช้สอย
รวม 694,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จำนวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติ
งานด้านสาธารณสุข รวมทั้งงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ เดือนละ 6,000 บาท ไม่เกิน 12 เดือน รวม
72,000 บาท
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1) โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลของหน่วย
จำนวน 542,000 บาท
กู้ชีพ – กู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล (สป.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการบริการแพทย์
ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลของหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองพล อาทิ ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 คนๆ ละ 7,400
บาท ต่อเดือน และอีก 2 คนๆ ละ 7,000 บาท ต่อเดือน รวมทั้งสิ้น
จำนวน 6 คน จำนวน 12 เดือน รวมทั้งค่าวัสดุอื่น ๆ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ ทั้งนี้ ทุกรายการ
สามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเหมาะสม
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2526
ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 83 ลำดับที่ 4
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2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ (สป.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกัน
และควบคุมโรคเอดส์ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

จำนวน 10,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 83 ลำดับที่ 3
3) โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สป.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
เวชภัณฑ์ ถุงมือ วัสดุที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่าง ๆ ฯลฯ
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 83 ลำดับที่ 2

จำนวน 50,000 บาท
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4) โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานสาธารณสุข (สป.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริม
กิจกรรมงานสาธารณสุข เช่น การรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค
ติดต่อตามฤดูกาล การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่าย ในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1433 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 83 ลำดับที่ 1
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานสาธารณสุข (สป.)
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 ตำบลเมืองพล
ในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อาทิ
ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น รวม 11 หมู่บ้าน
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.2/
ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 84 ลำดับที่ 10

จำนวน 20,000 บาท

รวม 220,000 บาท
รวม 220,000 บาท

105

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสงคมสงเคราะห์
รวม
งบดำเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
จำนวน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ฯ (สป.)
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาหรือให้ความช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสหรือให้การสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อน
หรือผู้ประสบภัย ฯลฯ
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 3526 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.7/
ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 85
ลำดับที่ 2
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
จำนวน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
1) โครงการขอรับสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอำเภอพล
จำนวน
ประจำปีงบประมาณ 2564 (สป.)
เพื่ออุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอพลตามโครงการสนับสนุนภารกิจ
กิ่งกาชาดอำเภอพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการ
ดำเนินกิจกรรมตามภารกิจฯ อาทิ การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบ
สาธารณภัย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน การสงเคราะห์ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ ฯลฯ
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 85 ลำดับที่ 4

70,000 บาท
35,000 บาท
35,000 บาท
35,000 บาท

35,000 บาท
35,000 บาท
15,000 บาท
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2) โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น (สป.)
เพื่ออุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นตามโครงการสนับสนุน
กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 โดยมีวัตถุประสงค์ด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย
และประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูง
อายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ฯลฯ
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 85
ลำดับที่ 5

จำนวน 20,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจำปี โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน
จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1) ผู้อำนวยการกองช่าง
จำนวน 1 อัตรา
2) นายช่างโยธา
จำนวน 1 อัตรา

รวม 1,615,500 บาท
รวม 1,615,500 บาท
รวม 1,123,800 บาท
จำนวน
744,600 บาท

- ฐานอำนาจ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เงินประจำตำแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ที่ได้รับเงินประจำ
ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
1) ผู้อำนวยการกองช่าง
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
ตั้งจ่ายในอัตราเดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
- ฐานอำนาจ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

จำนวน 42,000 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จำนวน 331,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง
พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา และจำนวน 2 ตำแหน่ง โดย
ตั้งจ่ายไว้ จำนวน 12 เดือน ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จำนวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ฐานอำนาจ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จำนวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง
จำนวน 2 อัตรา และจำนวน 2 ตำแหน่ง โดยคำนวณตั้งจ่าย
ไว้ จำนวน 12 เดือน ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จำนวน 1 อัตรา
- ฐานอำนาจ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริการงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
งบดำเนินงาน
รวม 460,000 บาท
ค่าตอบแทน
รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
จำนวน 50,000 บาท
ส่วนท้องถิ่น
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการ พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯลฯ
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จำนวน

5,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือบุตรของพนักงานส่วนตำบลซึ่งมี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ

จำนวน 10,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้แก่บุคคล/นิติบุคคลทำการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
หรือรายจ่ายอื่น ๆ ในลักษณะเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

รวม 240,000 บาท
จำนวน 10,000 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ตามระเบียบที่กำหนด

จำนวน 15,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาของ
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตาม
ระเบียบที่กำหนด

จำนวน 15,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น วัสดุต่าง ๆ หรือ
รายจ่ายอื่นๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ฐานอำนาจ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

จำนวน 200,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุสำนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา
ยางลบ หนังสือ ตรายาง ฯลฯ และรวมถึงสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็น
วัสดุสำนักงาน

รวม 155,000 บาท
จำนวน 20,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุโดยสภาพ
เป็นประเภทวัสดุคงทน ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุประกอบ
อะไหล่ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฟิวส์
เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฯลฯ
รวมถึง สิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้า
- ฐานอำนาจ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จำนวน 50,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น เช่น ปูนซีเมนต์ หิน ทราย ท่อ
อุปกรณ์ประปา อิฐ สี แปรงทาสี ถังปูน ฯลฯ และรวมถึงสิ่งของ
อย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุก่อสร้าง
- ฐานอำนาจ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

จำนวน 50,000 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
แป้นพิมพ์ ตลับผงหมึกสำหรับคอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
รวมถึงสิ่งของอย่างอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์
งบลงทุน
ครุภัณฑ์สำนักงาน
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บานประตู
จำนวน 1 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท
คุณลักษณะเฉพาะ
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- ฐานอำนาจ
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ
ประจำเดือน ธันวาคม 2562
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ
งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีโดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร
หลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความ
จำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

จำนวน 35,000 บาท

รวม 31,700 บาท
รวม 5,500 บาท
จำนวน 5,500 บาท

รวม 26,200 บาท
จำนวน 23,600 บาท
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- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย กว่า 1 TB
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD–RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก
(External) จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/
100/1000 Base –T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 502.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- ฐานอำนาจ
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ
จำนวน 2,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED
ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้า
ต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom
- ฐานอำนาจ
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
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งานไฟฟ้าถนน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพล เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ หรือไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในตำบลเมืองพล
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่
97 ลำดับที่ 23

รวม 250,000 บาท
รวม 250,000 บาท
จำนวน 250,000 บาท
จำนวน 250,000 บาท
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งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดำเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ (สป.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอยให้แก่เทศบาลเมือง
เมืองพลตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยที่องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพลนำไปทิ้งในสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลเมืองเมืองพลตาม
อัตราและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

รวม
รวม
รวม
จำนวน
จำนวน

702,400
702,400
692,400
662,400
240,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
2) ค่าจ้างเหมาบริหารบุคคลจัดเก็บขยะ (สป.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลจัดเก็บขยะในเขตตำบล
เมืองพล จำนวน 4 คนๆ ละ 8,800 บาท ต่อเดือน ไม่เกิน 12
เดือน
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254
ลงวันที่ 15 มกราคม 2563
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

จำนวน 422,400 บาท
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ
- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ
ที่ต้นทาง (สป.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เช่น ค่า
ป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่าง ๆ
ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ฯลฯ

จำนวน 30,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย
พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่
142 ลำดับที่ 1
ค่าวัสดุ
วัสดุอื่น ๆ (สป.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริการจัดเก็บขยะ
มูลฝอย หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น เช่น รองเท้าบู๊ท
ถุงมือ หน้ากากอนามัย ฯลฯ รายละเอียดการจำแนกแผนงานตาม
รูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ฐานอำนาจ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

รวม
จำนวน

10,000 บาท
10,000 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
รวม
งบดำเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1) โครงการ อบต.พบประชาชนและให้บริการนอกสถานที่ (สป.) จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ อบต.
พบประชาชน หรือการให้บริการนอกสถานที่ อาทิ กิจกรรม
การให้ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชน หมู่บ้านหรือท้องถิ่น ฯลฯ เช่น
ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่
155 ลำดับที่ 2
2) โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสสำคัญของ
จำนวน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (สป.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสสำคัญสถาบันพระมหากษัตริย์ วันสำคัญ
ของชาติ ศาสนา เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่
156 ลำดับที่ 8

60,000 บาท
60,000 บาท
60,000 บาท
10,000 บาท

20,000 บาท
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3) โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สป.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
การจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ตำบล การส่งเสริม/สนับสนุน
การจัดทำ แผนชุมชนทุกระดับหรือกิจกรรมสนับสนุนการ
จัดประชาคมแผนในแต่ละระดับ ฯลฯ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่าง ๆ

จำนวน 10,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่
155 ลำดับที่ 1
4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สป.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพล เช่น ค่าป้าย ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่
92 ลำดับที่ 1

จำนวน 10,000 บาท
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5) โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลเมืองพล (สป.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีตำบลเมืองพล ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม/ฝึกอบรมด้านการพัฒนาอาชีพ การ
ส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชนและพัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ
การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพื้นที่
การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่าง ๆ ฯลฯ
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่
139 ลำดับที่ 5

จำนวน 10,000 บาท
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม 361,000 บาท
งบดำเนินงาน
รวม 361,000 บาท
ค่าใช้สอย
รวม 271,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1) โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในเขตตำบลเมืองพล (กองการศึกษาฯ) จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
ตำบลเมืองพล เช่น เงินหรือของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่ารับรอง ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล
หรือของรางวัล ค่าจัดพิธีเปิด-ปิด การแข่งขัน ริ้วขบวน ค่าเวชภัณฑ์
และอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงานฯ
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่
87 ลำดับที่ 8
2) โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป (กองการศึกษาฯ) จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดตำบลเมืองพล เช่น เงินหรือของรางวัลค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่ารับรอง ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล
หรือของรางวัล ค่าจัดพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันริ้วขบวน ค่าเวชภัณฑ์
และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และหรือค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นในการจัดงาน ฯ
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 87 ลำดับที่ 6
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3) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลเมืองพล (สป.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุตำบลเมืองพล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอบรม/ศึกษาดูงานฯ
ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็น ฯลฯ

จำนวน 41,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 86 ลำดับที่ 4
ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา (กองการศึกษาฯ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพล เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ
ตาข่ายกีฬา ฯลฯ
- ฐานอำนาจ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่
87 ลำดับที่ 5

รวม 90,000 บาท
จำนวน 90,000 บาท
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งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม 65,000 บาท
งบดำเนินงาน
รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
1) โครงการสืบสานประเพณีไหว้พระเจ้าใหญ่ บุญกุ้มข้าวใหญ่
จำนวน 55,000 บาท
ตำบลเมืองพล (กองการศึกษาฯ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมประเพณีบุญกุ้ม
ข้าวใหญ่ที่หน่วยงานจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นจัด หรือ
กิจกรรมอื่น ๆ อาทิ กิจกรรมประกวดสรภัญญะ กิจกรรมรำวง
ย้อนยุค กิจกรรมรำบวงสรวง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการจัดงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่ารับรอง ค่าสถานที่
จัดงาน ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่
87 ลำดับที่ 9
2) โครงการสืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอพล (กองการศึกษาฯ) จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมประเพณีบุญกุ้ม
ข้าวใหญ่ ฯ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ภายในงาน อาทิ การออกร้าน
แสดงสินค้าตำบล รำบวงสรวง เป็นต้น และเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดสถานที่ค่าจ้างเหมา ริ้วขบวน ฯลฯ เป็นต้น
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่
87 ลำดับที่ 10
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1) โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รวม
รวม
รวม
จำนวน
จำนวน

3,686,000
3,686,000
3,686,000
2,800,000
310,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บ้านชาด หมู่ที่ 1
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด
หมู่ที่ 1 (สายข้าง รพ.สต. (ขก.ถ.173-01) ) ขนาดผิวจราจรกว้าง
6 เมตร ระยะทาง 85 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวทางไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองพลกำหนดและติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ
1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย
- ฐานอำนาจ
- พะราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่
130 ลำดับที่ 73
2) โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านทับบา หมู่ที่ 3
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับบา
หมู่ที่ 3 (สายบ้านตำแย – บ้านทับบา) ขนาดผิวจราจรกว้าง
6 เมตร ระยะทาง 114 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวทางไม่น้อยกว่า 684 ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองพลกำหนด และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ
1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย
- ฐานอำนาจ
- พะราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่
113 ลำดับที่ 9

จำนวน 416,000 บาท
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3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา
หมู่ที่ 5 (สายบ้านหญ้าคา – ห้วยแอก) ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย
4 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 600
ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
กำหนด และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย

จำนวน 339,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- พะราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่
122 ลำดับที่ 42
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จำนวน 429,000 บาท
บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเหลื่อม
หมู่ที่ 7 (สายบ้านโนนเหลื่อม – บ้านหนองห้าง) ขนาดผิวจราจรกว้าง
5 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทาง
ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้าง กว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตร ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพลกำหนด และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และป้าย
หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย
- ฐานอำนาจ
- พะราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่
123 ลำดับที่ 46
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5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเหม่น
หมู่ที่ 9 (สายบ้านโนนเหม่น-บ้านดอนข้าวโพด) ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทาง 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการ
ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลกำหนดและติดตั้งป้ายระหว่าง
ดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย

จำนวน 339,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- พะราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่
124 ลำดับที่ 50
6) โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จำนวน 364,000 บาท
บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหันใหญ่แม่เอีย
หมู่ที่ 10 (สายบ้านตำแย – บ้านหันใหญ่แม่เอีย) ขนาดผิวจราจร
กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า 100 เมตร ดังนี้
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 40 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 15 เมตร
ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 5 เมตร
ช่วงที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 40 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ตามรูปแบบ
รายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลกำหนด และติดตั้งป้าย
ระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย
- ฐานอำนาจ
- พะราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่
111 ลำดับที่ 3
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7) โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จำนวน 463,000 บาท
บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาดอำนวย
หมู่ที่ 11 (สายบ้านนายถ้วน) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะ
ทาง 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า
750 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30
เมตร จำนวน 8 ท่อน ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพลกำหนด และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และป้าย
หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย
- ฐานอำนาจ
- พะราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่
129 ลำดับที่ 70
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) ตามโครงการประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคในหมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ฐานอำนาจ
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2
/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 3

จำนวน 140,000 บาท
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ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)
จำนวน 886,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุงถนน ทางระบายน้ำ/ระบบระบายน้ำ ฝาย คันคู
ลำห้วยหรือรายจ่ายอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ซึ่งมิใช่เป็นการ
ซ่อมแซมตามปกติหรือที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองพล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ ฯลฯ หรือ
1. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำแย หมู่ที่ 2
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำแย
หมู่ที่ 2 (สายบ้านตำแย-บ้านหันใหญ่แม่เอีย (หน้าโรงงาน) ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 10 เมตร ระยะทาง 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร
2. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหลวง
หมู่ที่ 4 (สายคุ้มน้อย) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง
96 เมตร หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 384 ตารางเมตร
3. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทาง
ระบายน้ำบ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 (สายบ้าน นายปฐมพงษ์) โดย
1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ระยะทาง 46 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2 เมตร ระยะทาง 40 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 195 ตารางเมตร
2) วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร
2 ข้างถนน จำนวน 156 ท่อน
3) ก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด จำนวนรวม 16 บ่อ
4) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 2 ข้างถนน ความยาวรวม
153 เมตร
ทั้งนี้ ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลกำหนด
และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 1 ป้าย
- ฐานอำนาจ
- พะราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่
100 ลำดับที่ 1 หน้าที่ 111 ลำดับที่ 3 และหน้าที่ 161 ลำดับที่ 3
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
รวม
งบดำเนินงาน
รวม
ค่าใช้สอย
รวม
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง (สป.)
จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเมืองพล เช่น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 140 ลำดับที่ 1
2) โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) (สป.) จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สำรวจสภาพภูมิประเทศ
ของตำบลเมืองพล การเจาะสำรวจชั้นดินกำหนดจุดระบบการเติม
น้ำลงดินในแผนที่ตำบลการออกแบบธนาคารน้ำใต้ดิน รวมถึงค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ย
จ่ายได้ตามความเหมาะสม
- ฐานอำนาจ
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.6/ว 3839 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 141 ลำดับที่ 8

85,000 บาท
85,000 บาท
85,000 บาท
20,000 บาท

15,000 บาท
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3) โครงการแปลงสาธิตการเกษตร บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 (สป.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแปลงสาธิต
การเกษตร พื้นที่บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ต.เมืองพล ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านการเกษตรฯ อาทิ ค่าการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
ค่าวัสดุ ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
หน้าที่ 141 ลำดับที่ 7

จำนวน 50,000 บาท
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
รวม 326,000
งบดำเนินงาน
รวม 326,000
ค่าใช้สอย
รวม 50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1) โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ (สป.)
จำนวน 30,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ หรือในวโรกาสสำคัญ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
สาธารณประโยชน์ ลดภาวะโลกร้อน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพันธุ์ไม้ วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ และค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่
150 ลำดับที่ 2
2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (สป.) จำนวน 20,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ หรือในวโรกาสสำคัญ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
สาธารณประโยชน์ ลดภาวะโลกร้อน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพันธุ์ไม้ วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
- ฐานอำนาจ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่
151 ลำดับที่ 7

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม 276,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
รวม 276,000 บาท
โครงการปรับปรุงคันคูลำห้วยม่วง บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 (กองช่าง) จำนวน 276,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงคันคูลำห้วยม่วง บ้านหนองห้าง
หมูที่ 8 โดยปรับเกรดและลงหินคลุกคันคูลำห้วย ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกรดเกลี่ยเรียบตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองพลกำหนด และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ 1 ป้าย และ
ป้ายหลังการก่อสร้าง 1 ป้าย
- ฐานอำนาจ
- พะราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่
110 ลำดับที่ 41
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แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 5) (กองคลัง)
- ฐานอำนาจ
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
- หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่
มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่
88 ลำดับที่ 5
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานจ้างตามที่
กฎหมายกำหนด ฯ (กองคลัง)
- ฐานอำนาจ
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่
88 ลำดับที่ 5
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (สป.)
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพลที่
มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ
และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไว้แล้ว
- ฐานอำนาจ
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พ.ศ. 2542 มาตรา 16
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรกปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 88
ลำดับที่ 1

รวม 11,154,250
รวม 11,154,250
รวม 11,154,250
รวม 100,000
จำนวน 100,000

จำนวน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4,000 บาท

จำนวน 8,219,400 บาท
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เบี้ยยังชีพคนพิการ (สป.)
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้คนพิการในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพลที่
มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการ
ขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้วโดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพความพิการ
คนละ 800 บาท ต่อเดือน (เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิ่มที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ได้ดำเนินการให้กับ
รายเดิมมาก่อน)

จำนวน 2,256,000 บาท

- ฐานอำนาจ
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจ พ.ศ. 2542 มาตรา 16
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบี้ยยังชีพความพิการให้คนพิการขององค์กรกปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่
88 ลำดับที่ 2
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (สป.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้
รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ ยากจนหรือถูก
ทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท่อเดือน
ครบทั้ง 12 เดือน
- ฐานอำนาจ
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
พ.ศ. 2542 มาตรา 16
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพขององค์กรกปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่
88 ลำดับที่ 3

จำนวน

18,000 บาท
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สำรองจ่าย (สป.)
จำนวน 246,269 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
กรณีจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน รวมถึงกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณี
การป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิด
สาธารณภัย ฯลฯ
- ฐานอำนาจ
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1077
ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 608
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 6
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สป.)
จำนวน 110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
- ฐานอำนาจ
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง
การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่
30 พฤษภาคม 2557
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 403 ลงวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่
88 ลำดับที่ 4
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เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
(กองคลัง)
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) ของพนักงานส่วนตำบลในสังกัดตามระเบียบที่
กำหนดฯ โดยคำนวณจากประมาณการรายรับทุกประเภทตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ยกเว้นประเภท พันธบัตร
เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ
ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ
- ฐานอำนาจ
- พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5
/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5
/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่
88 ลำดับที่ 7

จำนวน 200,581 บาท

