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ของ 

เทศบาลเมืองเมืองพล 
อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองเมืองพล

อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองพล

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองเมืองพล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลเมือง
เมืองพลอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองพลจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 212,348,692.93 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 141,709,778.28 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 43,675,006.89 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 56,285,012.71 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที 8 สิงหาคม พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที 8 สิงหาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จํานวน 175,637,386.47 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 3,767,772.76 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 1,576,270.20 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 4,935,778.07 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 615,343.06 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 215,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 56,536,732.38 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 107,990,490.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 21,642,776.38 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 118,340,487.12 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 5,138,036.74 บาท

งบบุคลากร จํานวน 69,549,622.47 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 41,502,664.04 บาท

งบลงทุน จํานวน 596,400.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,553,763.87 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 3,359,250.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ 

เงินกู้ ก.ส.อ./ก.ส.ท. จํานวน 6,870,000.00 บาท

เงินกู้ ก.ส.อ./ก.ส.ท. จํานวน 13,841,450.00 บาท

3. งบเฉพาะการ



ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที 8 สิงหาคม พ.ศ.2559

รายรับจริง จํานวน 34,442,944.07 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 20,872,054.87 บาท

กําไรสะสม จํานวน 13,570,889.20 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืนๆ จํานวน 74,819,952.65 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 34,863.36 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 153,382,250.00 บาท

ประเภทกิจการสถานีขนส่ง   กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที 8 สิงหาคม พ.ศ.2559

รายรับจริง จํานวน 1,976,451.33 บาท

รายจ่ายจริง จํานวน 1,860,659.11 บาท

กําไรสะสม จํานวน 115,792.22 บาท

เงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืนๆ จํานวน 0.00 บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จํานวน 0.00 บาท

เงินฝากธนาคาร จํานวน 5,433,133.68 บาท

ทรัพย์รับจํานํา จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองเมืองพล
อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

รายรับจริง ปี  2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 0.00 4,080,000.00 4,080,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 2,640,900.00 2,608,400.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 6,034,400.00 6,134,400.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 4,200,000.00 4,200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 521,000.00 521,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บ 0.00 17,486,300.00 17,553,800.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 0.00 72,400,500.00 72,400,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 72,400,500.00 72,400,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 112,996,780.00 131,072,810.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 112,996,780.00 131,072,810.00

รวม 0.00 202,883,580.00 221,026,610.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 0.00 11,863,230.00 29,458,680.00

งบบุคลากร 0.00 112,735,540.00 120,837,730.00

งบดําเนินงาน 197,043.55 72,596,960.00 68,334,110.00

งบลงทุน 0.00 3,600,000.00 600,000.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 2,081,000.00 1,796,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 197,043.55 202,876,730.00 221,026,520.00

รวม 197,043.55 202,876,730.00 221,026,520.00



ของ

เทศบาลเมืองเมืองพล

อ าเภอพล  จงัหวดัขอนแกน่

ส่วนที ่2

เทศบญัญตัิ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลเมืองเมืองพล
อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 27,055,090

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6,987,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 117,401,470

แผนงานสาธารณสุข 9,149,900

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,790,500

แผนงานเคหะและชุมชน 22,830,680

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,460,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,465,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์ 1,428,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 29,458,680

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 221,026,520



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 11,781,390 3,318,900 4,828,600 19,928,890

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,296,000 0 0 4,296,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,485,390 3,318,900 4,828,600 15,632,890

งบดําเนินงาน 4,043,000 1,969,200 998,000 7,010,200

    ค่าตอบแทน 354,000 280,400 225,000 859,400

    ค่าใช้สอย 1,594,000 1,220,800 568,000 3,382,800

    ค่าวัสดุ 625,000 415,000 205,000 1,245,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,470,000 53,000 0 1,523,000

งบเงินอุดหนุน 100,000 0 16,000 116,000

    เงินอุดหนุน 100,000 0 16,000 116,000

                                             รวม 15,924,390 5,288,100 5,842,600 27,055,090

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ รวม

งบบุคลากร 4,376,200 0 4,376,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,376,200 0 4,376,200

งบดําเนินงาน 2,571,000 40,000 2,611,000

    ค่าตอบแทน 142,000 0 142,000

    ค่าใช้สอย 1,516,000 40,000 1,556,000

    ค่าวัสดุ 745,000 0 745,000

    ค่าสาธารณูปโภค 168,000 0 168,000

                                             รวม 6,947,200 40,000 6,987,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองเมืองพล

อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 83,157,560 0 0 83,157,560

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 83,157,560 0 0 83,157,560

งบดําเนินงาน 33,043,910 430,000 65,000 33,538,910

    ค่าตอบแทน 350,700 0 0 350,700

    ค่าใช้สอย 27,357,640 430,000 65,000 27,852,640

    ค่าวัสดุ 3,755,570 0 0 3,755,570

    ค่าสาธารณูปโภค 1,580,000 0 0 1,580,000

งบลงทุน 600,000 0 0 600,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 600,000 0 0 600,000

งบเงินอุดหนุน 105,000 0 0 105,000

    เงินอุดหนุน 105,000 0 0 105,000

                                             รวม 116,906,470 430,000 65,000 117,401,470

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 6,553,900 0 0 6,553,900

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,553,900 0 0 6,553,900

งบดําเนินงาน 1,508,000 640,000 398,000 2,546,000

    ค่าตอบแทน 280,000 0 150,000 430,000

    ค่าใช้สอย 1,020,000 640,000 130,000 1,790,000

    ค่าวัสดุ 148,000 0 118,000 266,000

    ค่าสาธารณูปโภค 60,000 0 0 60,000

งบเงินอุดหนุน 0 0 50,000 50,000

    เงินอุดหนุน 0 0 50,000 50,000

                                             รวม 8,061,900 640,000 448,000 9,149,900



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 1,849,500 0 1,849,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,849,500 0 1,849,500

งบดําเนินงาน 489,000 352,000 841,000

    ค่าตอบแทน 58,000 0 58,000

    ค่าใช้สอย 385,000 350,000 735,000

    ค่าวัสดุ 46,000 2,000 48,000

งบเงินอุดหนุน 0 100,000 100,000

    เงินอุดหนุน 0 100,000 100,000

                                             รวม 2,338,500 452,000 2,790,500

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล งานบําบัดนําเสีย

งบบุคลากร 4,971,680 0 0 0 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,971,680 0 0 0 0

งบดําเนินงาน 642,000 1,776,000 2,492,000 12,295,000 454,000

    ค่าตอบแทน 212,000 0 0 0 0

    ค่าใช้สอย 291,000 1,047,000 2,025,000 10,130,000 454,000

    ค่าวัสดุ 119,000 679,000 432,000 2,105,000 0

    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 50,000 35,000 60,000 0

งบเงินอุดหนุน 0 200,000 0 0 0

    เงินอุดหนุน 0 200,000 0 0 0

                                             รวม 5,613,680 1,976,000 2,492,000 12,295,000 454,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 1,235,000 1,235,000

    ค่าใช้สอย 1,235,000 1,235,000

งบเงินอุดหนุน 1,225,000 1,225,000

    เงินอุดหนุน 1,225,000 1,225,000

                                             รวม 2,460,000 2,460,000



งานงบ รวม

งบบุคลากร 4,971,680

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,971,680

งบดําเนินงาน 17,659,000

    ค่าตอบแทน 212,000

    ค่าใช้สอย 13,947,000

    ค่าวัสดุ 3,335,000

    ค่าสาธารณูปโภค 165,000

งบเงินอุดหนุน 200,000

    เงินอุดหนุน 200,000

                                             รวม 22,830,680



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 815,000 650,000 1,465,000

    ค่าใช้สอย 815,000 650,000 1,465,000

                                             รวม 815,000 650,000 1,465,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบดําเนินงาน 1,098,000 330,000 1,428,000

    ค่าใช้สอย 350,000 0 350,000

    ค่าวัสดุ 93,000 150,000 243,000

    ค่าสาธารณูปโภค 655,000 180,000 835,000

                                             รวม 1,098,000 330,000 1,428,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 29,458,680 29,458,680

    งบกลาง 29,458,680 29,458,680

                                             รวม 29,458,680 29,458,680
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองเมืองพล
อําเภอ พล  จังหวัดขอนแก่น

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 30,334.00 2,700,819.06 2,750,000 0.00 % 2,750,000

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 3,097.03 237,189.98 280,000 0.00 % 280,000

     ภาษีป้าย 0.00 11,299.00 1,022,286.60 1,000,000 0.00 % 1,000,000

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 13,064.00 54,638.00 50,000 0.00 % 50,000

     ภาษีบํารุง อบจ.จากการค้านํามัน/ก๊าซ 0.00 0.00 330.00 0 0.00 % 0

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 57,794.03 4,015,263.64 4,080,000 4,080,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 0.00 273.00 3,585.00 80,000 0.00 % 80,000

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 0.00 174.00 597.00 0 0.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จําหน่ายเนือสัตว์ 0.00 22,375.00 59,379.00 0 0.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 640.20 9,816.40 10,000 0.00 % 10,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 0.00 500 -100.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 9,625.00 10,981.00 30,000 -33.33 % 20,000

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 1,500,000 -66.67 % 500,000

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 0.00 0.00 229,680.00 100,000 0.00 % 100,000
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 11,900.00 54,200.00 60,000 -16.67 % 50,000

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 9,700.00 13,620.00 20,000 0.00 % 20,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร 0.00 2,080.00 14,120.00 10,000 -20.00 % 8,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน 0.00 4,000.00 22,540.00 20,000 -10.00 % 18,000
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม 0.00 20.00 0.00 0 0.00 % 0
     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง
แวดล้อมแห่งชาติ 0.00 0.00 40.00 0 0.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 0.00 50.00 5,401.00 0 100.00 % 5,000

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 369,140.00 1,562,014.00 0 100.00 % 1,200,000

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 0.00 -117.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 1,210.00 14,994.00 14,000 -96.43 % 500

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 182,100.00 315,350.00 600,000 -33.33 % 400,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร 0.00 0.00 0.00 0 100.00 % 2,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน 0.00 0.00 20.00 0 100.00 % 2,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน 0.00 1,260.00 68,190.00 4,000 -87.50 % 500

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 67,890.00 50,000 0.00 % 50,000
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 35,150.00 129,700.00 130,000 0.00 % 130,000

     ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานที
สะสมอาหารในครัว หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตาราง
เมตร

0.00 800.00 0.00 5,000 0.00 % 5,000

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 250.00 20.00 1,900 0.00 % 1,900

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 0.00 1,375.00 1,220.00 5,000 0.00 % 5,000

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 0.00 500 0.00 % 500

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 652,005.20 2,583,357.40 2,640,900 2,608,400

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าทีดิน 0.00 0.00 2,048,450.67 33,900 0.00 % 33,900

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 645,734.68 2,649,167.43 5,000,000 2.00 % 5,100,000

     ดอกเบีย 0.00 308,921.92 93,418.17 1,000,000 0.00 % 1,000,000

     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ 0.00 2,409.46 0.00 0 0.00 % 0

     รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ 0.00 102,671.23 356,906.24 500 0.00 % 500

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 1,059,737.29 5,147,942.51 6,034,400 6,134,400
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 0.00 0.00 0.00 4,200,000 0.00 % 4,200,000

     เงินช่วยเหลือท้องถินจากกิจการเฉพาะการ 0.00 0.00 3,885,021.81 0 0.00 % 0

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 3,885,021.81 4,200,000 4,200,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0.00 1,943.30 8,470.00 15,000 0.00 % 15,000

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 36,800.00 301,600.00 50,000 0.00 % 50,000

     ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 22.00 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 0.00 1,178.00 1,584.00 5,000 0.00 % 5,000

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 127.00 392.00 1,000 0.00 % 1,000

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 100,700.00 559,040.00 450,000 0.00 % 450,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 140,770.30 871,086.00 521,000 521,000

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 10,000 0.00 % 10,000

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 10,000 10,000

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 438,245.96 700,000 0.00 % 700,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 4,271,851.38 66,116,491.29 0 100.00 % 55,500,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 0.00 1,031,846.33 5,828,823.14 61,000,000 -90.98 % 5,500,000

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 60,201.21 303,106.90 200,000 0.00 % 200,000

     ภาษีสุรา 0.00 413,039.12 2,496,900.57 2,000,000 0.00 % 2,000,000

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 603,300.39 4,300,736.52 3,700,000 0.00 % 3,700,000

     ภาษีการพนัน 0.00 0.00 0.00 500 -100.00 % 0

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 21,446.49 198,486.71 70,000 0.00 % 70,000

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 196,819.89 605,396.31 630,000 0.00 % 630,000
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 803,571.00 4,096,728.00 4,100,000 0.00 % 4,100,000

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 7,402,075.81 84,384,915.40 72,400,500 72,400,000

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 57,401,944.00 67,195,769.00 112,996,780 16.00 % 131,072,810

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 57,401,944.00 67,195,769.00 112,996,780 131,072,810

รวมทุกหมวด 0.00 66,714,326.63 168,083,355.76 202,883,580 221,026,610
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองเมืองพล

อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 221,026,610   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 4,080,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 2,750,000 บาท
โดยประมาณการจากทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี และสถิติที
จัดเก็บได้ในปี 2558
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 280,000 บาท
โดยประมาณการจากทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี
ภาษีป้าย จํานวน 1,000,000 บาท
โดยประมาณการจากทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนคุมผู้ชําระภาษี และสถิติที
จัดเก็บได้ในปี 2558
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 50,000 บาท
โดยประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 2,608,400 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 80,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 10,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่าน
มา  

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา 

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 500,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ตามทีคาดว่าจะได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 100,000 บาท
โดยคํานวณจากสถิติทีให้เอกชนประมูลเก็บขนสิงปฏิกูลเป็นรายปี 

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทีจําหน่ายอาหาร
หรือสะสมอาหาร

จํานวน 50,000 บาท

โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่าน
มา    

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 20,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณทีผ่าน
มา    
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ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 8,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 18,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 5,000 บาท
โดยประมาณการคาดว่าจะได้รับจริง

ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 1,200,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้จากสถิติการรับกําจัดขยะมูลฝอย

ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 500 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 400,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้จากสถิติทีคาดว่าจะได้รับจริง

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 2,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ตามทีคาดว่าจะได้รับ

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 2,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ตามทีคาดว่าจะได้รับ

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 500 บาท
โดยคํานวณจากสถิติทีจัดเก็บได้ในปี 2557

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท
โดยคํานวณจากสถิติทีคาดว่าจะได้รับจริง

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 130,000 บาท
โดยคํานวณจากสถิติทีจัดเก็บได้ในปี 2557 จากค่าใบอนุญาตประกอบ
การค้าประเภทต่างๆ   

ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 5,000 บาท

โดยประมาณการรายรับซึงคาดว่าจะได้รับ

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,900 บาท
โดยคํานวณจากสถิติทีคาดว่าจะจัดเก็บได้จริง

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 5,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
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ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 500 บาท
 งบประมาณโดยประมาณการรายรับซึงคาดว่าจะได้รับ

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 6,134,400 บาท
ค่าเช่าทีดิน จํานวน 33,900 บาท
งบประมาณ ตามทีคาดว่าจะได้รับจริง จากทีดินของเทศบาล

ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 5,100,000 บาท
โดยคํานวณจัดเก็บจากค่าเช่าอาคารพาณิชย์  ค่าเช่าตลาดสดเทศบาล ค่า
เช่าทรัพย์สินอืน ฯลฯ   

ดอกเบีย จํานวน 1,000,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบียเงินฝากธนาคาร  ดอกเบียเงินฝาก กสท. 

รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้โดยคาดว่าจะได้รับ จากทรัพย์สินอืนๆ

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 4,200,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 4,200,000 บาท
ประมาณการไว้ตามทีคาดว่าจะได้รับจากกําไรสุทธิของสถานธนานุบาลที
จัดสรรให้เทศบาล    

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 521,000 บาท
เงินทีมีผู้อุทิศให้ จํานวน 15,000 บาท
งบประมาณ  ตามทีคาดว่าจะมีผู้อุทิศให้เทศบาล

ค่าขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท
โดยประมาณการจากการขายแบบแปลนได้ในปีทีผ่านมา
 

ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 5,000 บาท
โดยคํานวณจากสถิติทีจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้องในปีทีผ่านมา 

ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการจากการรับรองสําเนาและถ่ายเอกสารซึงคาดว่าจะได้รับ 

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 450,000 บาท
ประมาณการจากรายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ ทีไม่เข้ารายรับประเภทใดประเภท
หนึง ในหมวดนี  
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หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการรับจากรายได้ทีเกิดจากการขายทรัพย์สินของเทศบาล  ซึง
สามารถจําหน่ายได้ ตามระเบียบกฎหมายให้อํานาจไว้  ซึงคาดว่าจะได้
รับ     

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 72,400,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 700,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา 

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 55,500,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา 

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 5,500,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ซึงคาดว่าจะได้รับจัดสรร

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา 

ภาษีสุรา จํานวน 2,000,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,700,000 บาท
โดยประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา ซึงคาดว่าจะ
ได้รับ  

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 70,000 บาท
โดยประมาณการรายรับซึงคาดว่าจะได้รับ 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 630,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีบประมาณทีผ่านมา 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 4,100,000 บาท
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณทีผ่านมา
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 131,072,810 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 131,072,810 บาท

ประเภทรายรับเงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอน จํานวน  25,971,600  บาท
คําชีแจงงบประมาณ โดยประมาณการรายรับสูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจาก
งบประมาณปี 2559 ไม่ได้นํามาตัง    
แต่งบประมาณปี 2560 ให้นํามาตัง    แยกเป็น  
-อุดหนุนทัวไปตามอํานาจหน้าทีจํานวน  10,870,500  บาท
 -อุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 
 72,000  บาท 
 -อุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน จํานวน  114,300  บาท
  -อุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้
สูงอายุ จํานวน  12,678,000  บาท
 -อุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ จํานวน  2,236,800  บาท
   
คําชีแจงงบประมาณ ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับทีได้รับจัด
สรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2559   
 -อุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา  จํานวน  105,101,210  บาท ประกอบ
ด้วย 
(1)สําหรับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  จํานวน 
 26,996,010  บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0893.3/ว 3149   ลง
วันที  5 มิถุนายน 2558   แยกรายการดังนี
            - อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) จํานวน 
 3,457,570  บาท
           -อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน  7,341,600  
บาท
             -อุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน 
จํานวน  5,244,400  บาท
             -อุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน 
(ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน)
จํานวน 900,000 บาท
             -อุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน จํานวน  10,052,440 บาท
   
(2) สําหรับการจัดการการศึกษาภาคบังคับ  จํานวน  76,093,280  บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุดที มท 0809.4/ว
 1191  ลงวันที  12  มิถุนายน 2558   
          -เงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา จํานวน  76,093,280  บาท
(3) สําหรับการจัดการการศึกษาภาคบังคับ  จํานวน  2,011,920  บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุดที มท 0809.4/ว
 1280   ลงวันที  23 
 มิถุนายน 2558   
         -เงินเดือนครูและค่าจ้างประจํา จํานวน 2,011,920 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 394,500 157,500 0 954,000 0 % 954,000

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0 130,800 0 312,000 0 % 312,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 26,000 0 312,000 0 % 312,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 114,000 255,000 0 342,000 0 % 342,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 594,000 198,000 0 2,306,000 3.04 % 2,376,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,102,500 767,300 0 4,226,000 4,296,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,616,240 626,974.19 0 4,466,410 16.62 % 5,208,570

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 152,918 113,526.1 0 321,600 0 % 321,600

เงินประจําตําแหน่ง 221,900 37,300 0 321,600 16.79 % 375,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 260,600 84,080 0 458,690 6.02 % 486,300

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 3,987 1,164 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 169,970 0 968,120 7 % 1,035,840

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองเมืองพล
อําเภอพล    จังหวัดขอนแก่น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 39,020 0 97,200 -40.86 % 57,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,255,645 1,072,034.29 0 6,633,620 7,485,390

รวมงบบุคลากร 3,358,145 1,839,334.29 0 10,859,620 11,781,390

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 7,200 25,600 0 50,000 0 % 50,000

ค่าเบียประชุม 812.5 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 69,750 22,000 0 124,000 64.52 % 204,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 17,043 0 0 80,000 0 % 80,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 8,028 24,763 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 102,833.5 72,363 0 274,000 354,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 225,300 56,000 0 554,000 -30.69 % 384,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 227,895 0 0 230,000 0 % 230,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.งานวันเทศบาล 0 0 0 30,000 -100 % 0

10.โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยและสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ประจําปี

0 0 0 50,000 -100 % 0

11.โครงการเลือกตังนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล 0 0 0 700,000 -100 % 0

2.โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
เนืองในพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวาคม

0 0 0 100,000 -100 % 0
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3.โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
เนืองในพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม

0 0 0 100,000 -100 % 0

4.โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร
ของเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน 0 0 0 600,000 -100 % 0

5.โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

0 0 0 50,000 -100 % 0

6.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรฯ 0 0 0 300,000 -100 % 0

7.ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล 0 0 0 5,000 -100 % 0

8.ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลา 0 0 0 15,000 -100 % 0

9.ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหม
ทดแทน 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหม
ทดแทน 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 62,815 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรฯ 0 14,415 0 0 100 % 300,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
เนืองในพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
เนืองในพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวาคม

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

0 0 0 0 100 % 20,000
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรของ
เทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยและสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559

0 0 0 0 100 % 20,000

งานวันเทศบาล 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 11,322.5 1,000 0 290,000 0 % 290,000

รวมค่าใช้สอย 527,332.5 71,415 0 3,029,000 1,594,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 11,513 0 0 180,000 -27.78 % 130,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 60,000 -50 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 55,814.68 36,515.77 17,308.78 265,000 -24.53 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 80,000 0 % 80,000

วัสดุอืน 0 0 0 80,000 -25 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 67,327.68 36,515.77 17,308.78 795,000 625,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 428,200.81 117,568.77 0 1,200,000 0 % 1,200,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 11,742.04 2,824.69 0 70,000 0 % 70,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 29,235.89 15,655.57 0 120,000 -16.67 % 100,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 19,806 18,131.26 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 488,984.74 154,180.29 0 1,490,000 1,470,000

รวมงบดําเนินงาน 1,186,478.42 334,474.06 17,308.78 5,588,000 4,043,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 100,000 100,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 100,000 100,000 0 100,000 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 100,000 100,000 0 100,000 100,000

รวมงานบริหารทัวไป 4,644,623.42 2,273,808.35 17,308.78 16,547,620 15,924,390

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 313,440 95,160 0 2,311,780 15.37 % 2,667,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 26,271 5,820 0 19,200 250 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 121,200 29.7 % 157,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 36,990 25,880 0 411,250 3.95 % 427,500

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 1,046 0 1,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 32,040 0 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 21,960 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 376,701 181,906 0 2,864,430 3,318,900

รวมงบบุคลากร 376,701 181,906 0 2,864,430 3,318,900

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 31,200 12,000 0 225,600 4.79 % 236,400

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 11,702 10,000 0 24,000 0 % 24,000

วันทีพิมพ์ : 15/8/2559  15:18:08 หน้า : 5/40



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 18,620 790 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 61,522 22,790 0 269,600 280,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 180,500 34,433 0 910,800 -10.98 % 810,800

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 17,205 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 0 0 0 100,000 0 % 100,000

2.โครงการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาเทศบาล 0 0 0 50,000 0 % 50,000

3.โครงการอบรมอาสาสมัครประชา
สัมพันธ์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

4.โครงการปรับปรุงศูนย์บริการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน 0 160 0 0 0 % 0

4.โครงการอบรมระเบียบกฎหมายและ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที 0 0 0 30,000 0 % 30,000

5.โครงการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน 0 0 0 150,000 -26.67 % 110,000

6.โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่อง
เทียวในเขตอําเภอพล 0 0 0 40,000 -75 % 10,000

6.โครงการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชน 0 3,000 0 0 0 % 0

7.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรฯ 0 0 0 55,000 -27.27 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 7,068 0 0 0 0 % 0

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรฯ 0 10,830 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 8,281.8 3,000 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 213,054.8 51,423 0 1,405,800 1,220,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,580 0 0 100,000 -30 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,025 2,980 0 25,000 0 % 25,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 650 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 9,458.71 1,891.98 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 480 0 0 200,000 -25 % 150,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 75,000 -33.33 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 27,193.71 4,871.98 0 520,000 415,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 5,708.02 3,849.78 0 30,000 0 % 30,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 33,000 -30.3 % 23,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,708.02 3,849.78 0 63,000 53,000

รวมงบดําเนินงาน 307,478.53 82,934.76 0 2,258,400 1,969,200

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 684,179.53 264,840.76 0 5,122,830 5,288,100

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 371,880 249,420 0 2,092,175 41.48 % 2,960,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 36,264 0 0 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 16,800 11,200 0 80,700 5.58 % 85,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 156,330 107,220 0 816,500 -21.24 % 643,100

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 1,568 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 80,050 0 889,400 6.7 % 948,960

วันทีพิมพ์ : 15/8/2559  15:18:09 หน้า : 7/40
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 49,965 0 146,040 -15 % 124,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 581,274 499,423 0 4,092,015 4,828,600

รวมงบบุคลากร 581,274 499,423 0 4,092,015 4,828,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 10,650 5,150 0 145,000 0 % 145,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,008 6,400 0 32,000 25 % 40,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 119,413 7,449 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 145,071 18,999 0 197,000 225,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 111,650 9,000 0 188,000 0 % 188,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 150,000 100 % 300,000

2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรฯ 0 0 0 100,000 -40 % 60,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 8,168 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,800 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 123,618 9,000 0 468,000 568,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 7,607 0 0 80,000 0 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 7,221.6 0 5,215.05 40,000 -50 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 25,000 -40 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 14,828.6 0 5,215.05 235,000 205,000

รวมงบดําเนินงาน 283,517.6 27,999 5,215.05 900,000 998,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 16,000 0 % 16,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 16,000 16,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 16,000 16,000

รวมงานบริหารงานคลัง 864,791.6 527,422 5,215.05 5,008,015 5,842,600

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 6,193,594.55 3,066,071.11 22,523.83 26,678,465 27,055,090

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 390,400 205,140 0 932,860 29.1 % 1,204,300

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 173,834 116,760 0 872,600 4.8 % 914,500

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 2,167 3,492 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 78,650 0 1,739,680 9.07 % 1,897,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 38,350 0 360,000 0 % 360,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 566,401 442,392 0 3,905,140 4,376,200

รวมงบบุคลากร 566,401 442,392 0 3,905,140 4,376,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 10,000 200 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 4,800 0 0 36,000 100 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,639 3,874 0 23,200 72.41 % 40,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,570 2,665 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 11,009 6,539 0 69,200 142,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 126,800 0 864,000 -9.03 % 786,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 302,650 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 0 0 0 300,000 -33.33 % 200,000

2.โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวัน อป
พร. 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

3.โครงการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการและจุด
ตรวจความปลอดภัยด้านการจราจรทาง
ถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

0 0 0 80,000 -12.5 % 70,000

4.โครงการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการและจุด
ตรวจความปลอดภัยด้านการจราจรทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

0 0 0 80,000 -12.5 % 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

5.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 50,000 -20 % 40,000

6.โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวม
หมวกนิรภัยฯ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

7.โครงการฝึกอบรมเยาวชนรู้ทันภัย 0 0 0 50,000 -20 % 40,000

8.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรฯ 0 0 0 60,000 -33.33 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 3,320 0 230,000 0 % 230,000

รวมค่าใช้สอย 302,650 130,120 0 1,764,000 1,516,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,539 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 15,000 -66.67 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 62,000 -75.81 % 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6,400 3,500 0 130,000 0 % 130,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 57,139.6 40,356 26,107.46 250,000 0 % 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 27,000 0 150,000 -20 % 120,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 200,000 -10 % 180,000

รวมค่าวัสดุ 65,078.6 70,856 26,107.46 852,000 745,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 22,831.62 9,419.99 0 115,000 0 % 115,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 4,404.49 1,828.84 0 20,000 100 % 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,513.47 676.86 0 13,000 0 % 13,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 29,749.58 11,925.69 0 148,000 168,000

รวมงบดําเนินงาน 408,487.18 219,440.69 26,107.46 2,833,200 2,571,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 974,888.18 661,832.69 26,107.46 6,738,340 6,947,200

งานเทศกิจ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการ
จัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าในทีหรือ
ทางสาธารณะ

0 0 0 30,000 0 % 30,000

2.โครงการทบทวนปรับปรุงและพัฒนา
เทศบัญญัติด้านสาธารณสุขและ
สุขาภิบาลสิงแวดล้อม

0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 60,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 60,000 40,000

รวมงานเทศกิจ 0 0 0 60,000 40,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 974,888.18 661,832.69 26,107.46 6,798,340 6,987,200

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 10,263,030 369,300 0 58,778,495 10.52 % 64,962,730

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 1,086,390 334,164 0 5,665,200 -2.37 % 5,530,800

เงินประจําตําแหน่ง 957,109 515,300 0 7,380,200 -98.85 % 85,200

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 0 100 % 7,521,600

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 237,112 95,120 0 1,216,290 -11.02 % 1,082,230

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 1,556 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 135,000 179,960 0 2,850,930 28.37 % 3,659,820
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 111,040 0 199,380 58.08 % 315,180

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 12,678,641 1,606,440 0 76,090,495 83,157,560

รวมงบบุคลากร 12,678,641 1,606,440 0 76,090,495 83,157,560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 6,200 0 119,000 7.56 % 128,000

ค่าเช่าบ้าน 33,000 18,800 10,000 676,800 -76.95 % 156,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 3,639 0 685,660 -90.27 % 66,700

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 5,443 1,741 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 38,443 30,380 10,000 1,481,460 350,700

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 347,838.92 91,467 0 2,072,000 0 % 2,072,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการมหกรรมการศึกษาท้องถิน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

15.โครงการประกวดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินทีจัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษาดีเด่น

0 5,040 0 0 0 % 0

2. โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิน (ระดับประเทศ) 0 0 0 200,000 0 % 200,000

3. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาและศึกษาดูงาน 0 0 0 300,000 83.33 % 550,000

4.  โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 0 0 0 30,000 0 % 30,000

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 0 0 0 22,912,280 0.75 % 23,083,640
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

6. โครงการพัฒนาจัดการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 100,000 0 % 100,000

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรฯ 0 0 0 260,000 26.92 % 330,000

ค่าใช้จ่ายในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 6,455.34 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 44,270 0 0 0 0 % 0

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรฯ 0 11,964 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถาน
ศึกษา 60,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาครูสอนภาษาต่าง
ประเทศ 0 0 0 0 100 % 792,000

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 9,000 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 225,000 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน 60,000 0 0 0 0 % 0

โครงการรณรงค์เพือป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 39,000 0 0 0 0 % 0

โครงการศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็ก
ปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000 0 0 0 0 % 0

เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน 41,600 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,420 0 0 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 885,584.26 108,471 0 26,124,280 27,357,640

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,369 0 0 90,000 -22.22 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 57,200 0 0 86,000 -88.37 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 25,000 0 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 0 3,562,220 -2.94 % 3,457,570

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 25,000 -60 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 25,000 0 % 25,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 17,763.36 9,008.14 0 45,000 77.78 % 80,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 10,000 -70 % 3,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 80,000 -25 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 79,332.36 9,008.14 0 3,963,220 3,755,570

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 336,241.05 205,585.88 0 1,200,000 -16.67 % 1,000,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 130,474.95 79,846.45 0 600,000 -8.33 % 550,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 7,773.17 7,764.1 0 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 474,489.17 293,196.43 0 1,840,000 1,580,000

รวมงบดําเนินงาน 1,477,848.79 441,055.57 10,000 33,408,960 33,043,910

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

1.  ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน 0 0 0 600,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 0 0 0 0 100 % 600,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 600,000 600,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 600,000 600,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 30,000 0 0 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 45,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 75,000 -20 % 60,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 0 75,000 105,000

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 0 75,000 105,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 14,186,489.79 2,047,495.57 10,000 110,174,455 116,906,470

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 250,000 0 % 250,000

2. โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน 0 0 0 100,000 0 % 100,000

3. โครงการการศึกษาเพือต่อต้านการใช้
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 0 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 350,000 430,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 350,000 430,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 0 350,000 430,000

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการประกวดและแข่งขันทาง
วิชาการ 0 0 0 10,000 200 % 30,000

2. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา 0 0 0 5,000 0 % 5,000

3. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรดีเด่นในสถานศึกษา 0 0 0 20,000 0 % 20,000
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4. โครงการประกวดสือการเรียนการส
อน 0 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 65,000 65,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 65,000 65,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 0 65,000 65,000

รวมแผนงานการศึกษา 14,186,489.79 2,047,495.57 10,000 110,589,455 117,401,470

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 407,300 190,620 0 3,470,460 8.26 % 3,757,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 25,455 14,200 0 85,200 0 % 85,200

เงินประจําตําแหน่ง 16,800 11,200 0 109,200 -5.49 % 103,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 257,280 178,020 0 1,353,670 -15.98 % 1,137,340

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 3,492 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 355,590 0 1,146,320 7.38 % 1,230,960

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 212,574 0 180,000 33.33 % 240,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 706,835 965,696 0 6,344,850 6,553,900

รวมงบบุคลากร 706,835 965,696 0 6,344,850 6,553,900

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 46,300 33,000 0 240,000 -25 % 180,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,456 1,702 0 116,000 -13.79 % 100,000
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 24,941 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 91,697 34,702 0 356,000 280,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 308,000 9,000 0 800,000 0 % 800,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรฯ 0 0 0 0 100 % 50,000

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรฯ 0 0 0 50,000 -100 % 0

2. โครงการพัฒนางานสถานทีทํางานให้
น่าอยู่ด้วยกิจกรรม 5 ส 0 0 0 0 100 % 50,000

2.โครงการพัฒนางานสถานทีทํางานให้
น่าอยู่ด้วยกิจกรรม 5 ส 0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 13,768 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 4,500 0 0 150,000 -20 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 326,268 9,000 0 1,010,000 1,020,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,202 0 0 60,000 0 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 8,000 0 % 8,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 8,000 25 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 35,000 0 % 35,000

วัสดุอืน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 5,202 0 0 156,000 148,000
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 2,490.96 896.66 0 45,000 -33.33 % 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,755.42 1,801.14 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,246.38 2,697.8 0 75,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 431,413.38 46,399.8 0 1,597,000 1,508,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 1,138,248.38 1,012,095.8 0 7,941,850 8,061,900

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 38,920 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของ
นําอุปโภคบริโภคในชุมชน 0 0 0 0 100 % 30,000

1.โครงการสํารวจและจัดทําระบบข้อมูล
สุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล 0 0 0 20,000 -100 % 0

10.โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบ
คุมโรคระบบทางเดินอาหาร 0 0 0 0 100 % 40,000

10.โครงการเฝ้าระวังและจัดการปัญหา
สเตอรอยด์คุกคามสุขภาพ 0 0 0 30,000 -100 % 0

11. โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันวัยรุ่น
และเยาวชนเกียวกับอนามัยการเจริญ
พันธุ์

0 0 0 0 100 % 40,000

11.โครงการจัดตังและพัฒนาศูนย์สาม
วัยระดับชุมชน 0 0 0 200,000 -100 % 0

12.โครงการเทศบาลเมืองเมืองพลปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 70,000 -100 % 0

12.โครงการเฝ้าระวังและจัดการปัญหา
สเตอรอยด์ทีคุกคามสุขภาพ 0 0 0 0 100 % 30,000

13. โครงการเทศบาลเมืองเมืองพล
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 70,000
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13.โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพือ
สุขภาพทีดีในผู้สูงอายุ 0 0 0 100,000 -100 % 0

14.โครงการพัฒนาร้านจําหน่ายหมํา
มาตรฐานอาหารปลอดภัย 0 0 0 20,000 -100 % 0

14.โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพือ
สุขภาพทีดีในผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 100,000

15.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชน 0 0 0 0 100 % 25,000

15.โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน
รับวันสงกรานต์ 0 0 0 10,000 -100 % 0

16.โครงการสํานักงานสีเขียว (Green 
Office) 0 0 0 20,000 -100 % 0

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาร้าน
อาหารสะอาดรสชาติอร่อย 0 0 0 0 100 % 50,000

2.โครงการสาธารณสุขเคลือนที 0 0 0 70,000 -100 % 0

3. โครงการพัฒนาร้านจําหน่ายหมํา
มาตรฐานอาหารปลอดภัย 0 0 0 0 100 % 20,000

3.โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของ
นําอุปโภคบริโภคในชุมชน 0 0 0 30,000 -100 % 0

4. โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับ
วันสงกรานต์ 0 0 0 0 100 % 15,000

4.โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่
ระบาดของเชือ HIV และโรถเอดส์ 0 0 0 20,000 -100 % 0

5. โครงการสํานักงานสีเขียว (Green 
Office) 0 0 0 0 100 % 30,000

5.โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 0 0 0 70,000 -100 % 0

6. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 0 0 0 0 100 % 50,000

6.โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคระบบทางเดินอาหาร 0 0 0 40,000 -100 % 0

7. โครงการพัฒนาและติดตามประเมิน
ผลการดําเนินงานอนามัยสิงแวดล้อม 0 0 0 0 100 % 50,000
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7.โครงการคนเมืองพลมันใจอาหาร
ทุกร้านสะอาดและอร่อย 0 0 0 20,000 -100 % 0

8.โครงการจัดการสุขาภิบาลอาหารใน
งานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 10,000 -100 % 0

8.โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่
ระบาดของเชือ HIV และโรคเอดส์ 0 0 0 0 100 % 20,000

9.โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 0 0 0 0 100 % 70,000

9.โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันวัยรุ่น
และเยาวชนเกียวกับอนามัยการเจริญ
พันธุ์

0 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 38,920 0 0 770,000 640,000

รวมงบดําเนินงาน 38,920 0 0 770,000 640,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 38,920 0 0 770,000 640,000

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 150,000 0 % 150,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 150,000 150,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 17,800 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 0 0 0 0 100 % 50,000

1.โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 0 0 0 50,000 -100 % 0

2. โครงการรณรงค์การเฝ้าระวัง 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ใน
ตับและมะเร็งท่อนําดี      จํานวน

0 0 0 0 100 % 30,000
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2.โครงการรณรงค์การเฝ้าระวังป้องกัน
และแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและ
มะเร็งท่อนําดี

0 0 0 30,000 -100 % 0

3. โครงการดูแลรักษาและฟืนฟู
สมรรถภาพผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 50,000

3.โครงการจัดตังศูนย์บริการและดูแล
สุขภาพคนพิการ 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 17,800 0 0 110,000 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 0 100 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 118,000

รวมงบดําเนินงาน 17,800 0 0 260,000 398,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 180,000 -72.22 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 180,000 50,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 180,000 50,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 17,800 0 0 440,000 448,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,194,968.38 1,012,095.8 0 9,151,850 9,149,900
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 231,150 161,820 0 1,305,710 5.85 % 1,382,100

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 105,820 17,840 0 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 31,990 11,200 0 82,200 3.65 % 85,200

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 55,840 0 280,440 3.77 % 291,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 25,160 0 30,140 -20.37 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 368,960 271,860 0 1,765,690 1,849,500

รวมงบบุคลากร 368,960 271,860 0 1,765,690 1,849,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 11,200 9,600 0 48,000 0 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 9,000 11.11 % 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 7,653 150 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 18,853 9,750 0 57,000 58,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 106,300 0 0 344,000 1.74 % 350,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 2,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรฯ 0 0 0 0 100 % 30,000

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรฯ 0 0 0 30,000 -100 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 35,000 -85.71 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 108,300 0 0 409,000 385,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 1,861 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 1,000 0 % 1,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 614.4 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 2,475.4 0 0 46,000 46,000

รวมงบดําเนินงาน 129,628.4 9,750 0 512,000 489,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 80,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 80,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 80,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 578,588.4 281,610 0 2,277,690 2,338,500

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 19,430 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการเทศบาลเคลือนที 0 0 0 70,000 42.86 % 100,000
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2. โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในเขต
เมือง 0 0 0 0 100 % 20,000

2.โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในเขต
เมือง 0 0 0 20,000 -100 % 0

3. โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนา
ศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองเมืองพลและทัศนศึกษาดูงาน

0 0 0 0 100 % 100,000

3.โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพ
ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเมืองพล 0 0 0 650,000 -100 % 0

4. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 0 0 0 0 100 % 100,000

4.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ
เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 0 0 0 50,000 -100 % 0

5. โครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้
พิการ 0 0 0 0 100 % 30,000

5.โครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลคน
พิการ 0 0 0 30,000 -100 % 0

6.โครงการมอบเครืองห่มกันหนาวแก่
ประชาชนผู้ยากไร้ในเขตเมือง 0 0 0 129,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 19,430 0 0 949,000 350,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 1,700 17.65 % 2,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 1,700 2,000

รวมงบดําเนินงาน 19,430 0 0 950,700 352,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 100,000 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 1,200,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 1,300,000 100,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 1,300,000 100,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 19,430 0 0 2,250,700 452,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 598,018.4 281,610 0 4,528,390 2,790,500

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 229,490 303,040 0 2,369,250 29.87 % 3,076,860

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 2,154 27,495 0 67,200 0 % 67,200

เงินประจําตําแหน่ง 0 11,200 0 80,700 27.88 % 103,200

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 182,336 163,920 0 1,281,210 -12.48 % 1,121,300

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 0 3,280 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 112,480 0 523,440 -3.12 % 507,120

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 33,760 0 96,000 0 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 413,980 655,175 0 4,417,800 4,971,680

รวมงบบุคลากร 413,980 655,175 0 4,417,800 4,971,680

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 4,800 0 78,500 91.08 % 150,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 12,149 8,200 42,000 47.62 % 62,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 25,536 7,535 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 25,536 24,484 8,200 120,500 212,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 685,000 2,512 0 25,000 824 % 231,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรฯ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

--ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรฯ 0 10,746 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 685,000 13,258 0 85,000 291,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,687 0 0 38,000 0 % 38,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 6,000 0 % 6,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 16,688.34 5,329.29 0 60,000 -50 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,900 2,350 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 27,275.34 7,679.29 0 149,000 119,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 408.64 138.24 0 5,000 0 % 5,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 408.64 138.24 0 5,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 738,219.98 45,559.53 8,200 359,500 642,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 1,152,199.98 700,734.53 8,200 4,777,300 5,613,680
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 227,940 0 0 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 10,650 0 0 0 0 % 0

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 58,940 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 297,530 0 0 0 0

รวมงบบุคลากร 297,530 0 0 0 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 7,200 0 0 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 11,152 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 18,352 0 0 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 942,000 3.72 % 977,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 70,000 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,012,000 1,047,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 107,980 0 0 200,000 0 % 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 202,700 48 % 300,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6,400 0 0 70,000 -42.86 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 34,188.4 0 0 60,000 66.67 % 100,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 500 500 % 3,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 3,000 0 % 3,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุอืน 0 0 0 500 5,900 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 148,568.4 0 0 539,700 679,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 16,807.41 28,559.81 0 100,000 -50 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 16,807.41 28,559.81 0 100,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 183,727.81 28,559.81 0 1,651,700 1,776,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อระบายนําซอยเมืองพล(บริเวณ
ชุมชนตลาดเก่าหลังโรงเรียนมหาไถ่)

0 0 0 3,000,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 3,000,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 3,000,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 200,000 0 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 200,000 200,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 200,000 200,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 481,257.81 28,559.81 0 4,851,700 1,976,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 102,298 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 102,298 0 0 0 0

รวมงบบุคลากร 102,298 0 0 0 0

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 165,000 0 2,250,000 -12 % 1,980,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 90,000 -50 % 45,000

รวมค่าใช้สอย 0 165,000 0 2,340,000 2,025,000

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 550 0 0 33,000 -75.76 % 8,000

วัสดุก่อสร้าง 43,280 17,945 0 100,000 0 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 17,270.4 8,422.15 0 70,000 0 % 70,000

วัสดุการเกษตร 161,500 0 0 300,000 -33.33 % 200,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุอืน 0 0 0 11,000 81.82 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 222,600.4 26,367.15 0 548,000 432,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 9,163.37 2,159.26 0 65,000 -46.15 % 35,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 9,163.37 2,159.26 0 65,000 35,000

รวมงบดําเนินงาน 231,763.77 193,526.41 0 2,953,000 2,492,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รวมงานสวนสาธารณะ 334,061.77 193,526.41 0 2,953,000 2,492,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,662,530 1,228,100 0 9,470,000 -1.48 % 9,330,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและ
ทิงขยะอย่างถูกวิธี 0 0 0 0 100 % 100,000

1.โครงการรณรงค์การตัดแยกขยะและ
ทิงขยะอย่างถูกวิธี 0 0 0 135,000 -100 % 0

2. โครงการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล

0 0 0 0 100 % 50,000

2.โครงการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล

0 0 0 50,000 -100 % 0

3. โครงการทําปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ
จากขยะมูลฝอย 0 0 0 0 100 % 50,000

3.เงินค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อม
เสือมโทรมเนืองจากระบบกําจัดมูลฝอย
ของเทศบาล

0 0 0 100,000 -100 % 0

4. เงินค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อม
เสือมโทรมเนืองจากระบบกําจัดมูลฝอย
ของเทศบาล

0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 895,000 -44.13 % 500,000

รวมค่าใช้สอย 1,662,530 1,228,100 0 10,650,000 10,130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 300,000 -33.33 % 200,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 600,000 8.33 % 650,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 250,000 -20 % 200,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 133,265.2 0 130,212.26 900,000 0 % 900,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 150,000 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 133,265.2 0 130,212.26 2,205,000 2,105,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 7,437.41 0 0 60,000 0 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 7,437.41 0 0 60,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 1,803,232.61 1,228,100 130,212.26 12,915,000 12,295,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 1,803,232.61 1,228,100 130,212.26 12,915,000 12,295,000

งานบําบัดนําเสีย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 600,000 -29.33 % 424,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ของแหล่งนําผิวดิน 0 0 0 0 100 % 30,000

-โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
แหล่งนําผิวดิน 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 630,000 454,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 630,000 454,000

รวมงานบําบัดนําเสีย 0 0 0 630,000 454,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,770,752.17 2,150,920.75 138,412.26 26,127,000 22,830,680

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 1,500 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการจัดงาน"วัน
สตรี-สากล"เทศบาลเมืองเมืองพล 0 0 0 20,000 -100 % 0

10.โครงการงานดีทีน้องทําได้ 0 0 0 60,000 -100 % 0

11.โครงการฝึกอบรมเพือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนเทศบาลเมือง
เมืองพลและทัศนศึกษาดูงาน

0 0 0 500,000 -100 % 0

12.โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐาน 0 0 0 518,000 -100 % 0

13.โครงการเทศบาลเมืองเมืองพลรัก
ชุมชนรักษ์สิงแวดล้อม 0 0 0 70,000 -100 % 0

14.โครงการลดภาวะโลกร้อน 0 0 0 20,000 -100 % 0

15.โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพือการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวด
ล้อม

0 0 0 20,000 -100 % 0

2.โครงการจัดกิจกรรมวันครอบครัว 0 0 0 20,000 -100 % 0

3.โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน (จปฐ
.เขตเมือง) 0 0 0 30,000 -100 % 0

4.โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด
โลก 0 0 0 5,000 -100 % 0

5.โครงการปรับปรุงคุณภาพแผนชุมชน 0 0 0 30,000 -100 % 0

6.โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่สมาชิกใน
ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพลและ
ทัศนศึกษาดูงาน

0 0 0 60,000 -100 % 0

7.โครงการจัดแสดงและประกวด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพล 0 0 0 20,000 -100 % 0
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8.โครงการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองเมืองพล

0 0 0 80,000 -100 % 0

9.โครงการจังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกียว
ยาเสพติด 0 0 0 60,000 -100 % 0

โครงการงานดีทีน้องทําได้ 0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการจังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกียวยา
เสพติด 0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการจัดกิจกรรมวันครอบครัว 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน (จปฐ.เขต
เมือง) 0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการจัดงาน “วันสตรี-สากล” 
เทศบาลเมืองเมืองพล 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานวันยาเสพติดโลก 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดแสดงและประกวด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพล 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
งานของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมือง
พล

0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการเทศบาลเมืองเมืองพลรักชุมชน
รักษ์สิงแวดล้อม 0 0 0 0 100 % 70,000

โครงการปรับปรุงคุณภาพแผนชุมชน 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
บทบาทหน้าทีของคณะกรรมการชุมชน 
คณะกรรมการสตรีอาสาพัฒนาชุมชน
และทัศนศึกษาดูงาน

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่สมาชิกใน
ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพลและ
ทัศนศึกษาดูงาน

0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 0 0 0 0 100 % 180,000

โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมการพัฒนาเมืองน่าอยู่
อย่างยังยืน 0 0 0 0 100 % 10,000

วันทีพิมพ์ : 15/8/2559  15:18:10 หน้า : 34/40



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพือการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 1,500 0 0 1,513,000 1,235,000

รวมงบดําเนินงาน 1,500 0 0 1,513,000 1,235,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 210,000 483.33 % 1,225,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 210,000 1,225,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 210,000 1,225,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,500 0 0 1,723,000 2,460,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,500 0 0 1,723,000 2,460,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 154,440 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการจัดแข่งกีฬาฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี

0 0 0 400,000 -100 % 0

2.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินแห่งประเทศไทย 0 50,094 0 469,000 -100 % 0

3.โครงการจัดแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน
เทศบาล 0 0 0 50,000 -100 % 0

4.โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 0 0 0 50,000 -100 % 0

5.โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 0 0 0 150,000 -100 % 0
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6.โครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกาย
และการแข่งขันการเต้นแอโรบิกด๊าน
และกิจกรรมเข้าจังหวะพร้อมทัศนศึกษา
ดูงาน

0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินแห่งประเทศไทย 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายและ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิกด๊านซ์และ
กิจกรรมเข้า

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการจัดแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน
เทศบาล 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 154,440 50,094 0 1,134,000 815,000

รวมงบดําเนินงาน 154,440 50,094 0 1,134,000 815,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 154,440 50,094 0 1,134,000 815,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ 0 0 0 50,000 -100 % 0

2.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 350,000 -100 % 0

3.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา 0 0 0 200,000 -100 % 0

4.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 231,000 -100 % 0
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5.โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระ
พุทธศาสนาวันวิสาขบูชา 0 0 0 10,000 -100 % 0

6.โครงการประกวดร้องสรภัญญะ
ทํานองพืนบ้านอีสาน 0 0 0 50,000 -100 % 0

7.โครงการอนุรักษ์และฟืนฟูวัฒนธรรม
อีสาน 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการจัดงานวันขึนปีใหม่ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระ
พุทธศาสนาวันวิสาขบูชา 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการประกวดร้องสรภัญญะทํานอง
พืนบ้านอีสาน 0 0 0 0 100 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 896,000 650,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 896,000 650,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 0 0 0 896,000 650,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 154,440 50,094 0 2,030,000 1,465,000

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการตลาดสดน่าซืออย่างยังยืน 0 0 0 0 100 % 250,000
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-โครงการตลาดสดน่าสดซืออย่างยังยืน 0 0 0 250,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 350,000 350,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 3,000 166.67 % 8,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 7,700 0 0 85,000 0 % 85,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 8,000 -100 % 0

วัสดุอืน 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 7,700 0 0 101,000 93,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 114,436.77 54,567.48 0 750,000 -13.33 % 650,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 385.2 192.6 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 114,821.97 54,760.08 0 755,000 655,000

รวมงบดําเนินงาน 122,521.97 54,760.08 0 1,206,000 1,098,000

รวมงานตลาดสด 122,521.97 54,760.08 0 1,206,000 1,098,000

งานโรงฆ่าสัตว์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 20,000 150 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 7,120 7,560 0 100,000 -20 % 80,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 7,120 7,560 0 145,000 150,000
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 10,290.86 0 0 90,000 -33.33 % 60,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 22,070.62 19,208.1 0 150,000 -20 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 32,361.48 19,208.1 0 240,000 180,000

รวมงบดําเนินงาน 39,481.48 26,768.1 0 385,000 330,000

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 39,481.48 26,768.1 0 385,000 330,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 162,003.45 81,528.18 0 1,591,000 1,428,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

ค่าชําระหนีเงินต้น 0 0 0 5,164,890 33.63 % 6,901,760

ค่าชําระดอกเบีย 0 0 0 1,770,000 -11.99 % 1,557,760

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 16,200 73,320 0 482,400 11.82 % 539,400

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอืน 0 0 0 0 100 % 320,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 12,678,000

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 0 0 100 % 2,236,800

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 4,000 0 72,000 0 % 72,000

สํารองจ่าย 0 0 0 200,000 22.5 % 245,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 350,000 0 0 3,636,500 -49.97 % 1,819,260

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0 445,892.28 0 1,797,440 0.08 % 1,798,800

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) 0 347,395.45 0 526,000 0.97 % 531,100

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบํานาญ 0 6,450 0 0 0 % 0
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 0 0 100 % 748,800

รวมงบกลาง 366,200 877,057.73 0 13,659,230 29,458,680

รวมงบกลาง 366,200 877,057.73 0 13,659,230 29,458,680

รวมงบกลาง 366,200 877,057.73 0 13,659,230 29,458,680

รวมแผนงานงบกลาง 366,200 877,057.73 0 13,659,230 29,458,680

รวมทุกแผนงาน 27,602,854.92 10,228,705.83 197,043.55 202,876,730 221,026,520
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองเมืองพล

อําเภอ พล   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 221,026,520 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 15,924,390 บาท
งบบุคลากร รวม 11,781,390 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,296,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 954,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ให้แก่ นายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 คน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 312,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ให้แก่ นายกเทศ
มตรี จํานวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 คน 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 312,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ให้แก่ นายก
เทศมนตรี จํานวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 คน  

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 342,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ ให้แก่ เลขานุการนายก
เทศมนตรี จํานวน 2 คน และค่าตอบแทนที
ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 1 คน

  
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,376,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองพล ให้แก่ ประธาน
สภาเทศบาล จํานวน 1 คน รองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1
 คน สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 16 คน  

    

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,485,390 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,208,570 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 13อัตรา     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 321,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  เงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน
เทศบาล 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 375,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ ฯ 
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 486,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี จํานวน 2 อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,035,840 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 7 อัตรา 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 57,480 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  
งบดําเนินงาน รวม 4,043,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 354,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  เช่น  เจ้าหน้าทีตํารวจ  
 คณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานเทศบาล ทีมาจากบุคคลภาย
นอก  ตามประกาศก.ท.จ. ฯลฯ   

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 204,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ    

ค่าใช้สอย รวม 1,594,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 384,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ดังนี    
 - ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ  จํานวน  50,000  บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ   จํานวน  334,000 บาท  แยกเป็น
   
 1. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกประเมินคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน 10,000 บาท   
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกประเมินคุณภาพการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน    
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 2  แนวทางการ
พัฒนาที 7)    
 2. โครงการค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีในสํานักปลัด
เทศบาล และทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล   
เมืองเมืองพล  324,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางการพัฒนาที 4)    
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีในสํานักงานและทํา
ความสะอาดสํานักงานเทศบาลเมืองเมืองพล    
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 230,000 บาท
  - ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน)   จํานวน  230,000  บาท
 1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน  200,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครืองดืม  ค่าของรางวัล  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้
จ่ายเกียวเนืองในการรับรอง รวมทังค่าบริการและค่าใช้ทีจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตังได้ไม่เกิน
ปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จาก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินกู้จ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้  
               2. ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ        จํานวน  30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืมต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในการเลียงรับรองและ
ค่าบริการอืนๆ ทีจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถินหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบฯ หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของรางวัลหรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินรางวัล  ของรางวัลต่าง ๆ
ค่าชดใช้ความเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุ
จากเทศบาล  และเป็นรายจ่ายส่งเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพักระหว่างเดินทาง  ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าลงทะเบียน ฯลฯ  ให้แก่คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้ไปราชการ 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา     

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนืองในพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนืองในพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12  สิงหาคม  
ได้แก่ ค่างานพิธีทางศาสนา ค่าดนตรี ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าปัจจัย
ถวายพระ ค่าเครืองไทยทาน  ค่าเงินรางวัล 
ค่าเครืองเสียงและแสง  ค่าตกแต่งเวที  ค่าทําพลุ  ค่าดอกไม้ไฟ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 1
 แนวทางการพัฒนาที 10)
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โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนืองในพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธันวาคม

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนืองในพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวาคม   
ได้แก่ ค่างานพิธีทางศาสนา ค่าดนตรี ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าปัจจัย
ถวายพระ  ค่าเครืองไทยทาน  ค่าเงินรางวัล   
ค่าเครืองเสียงและแสง ค่าตกแต่งเวที  ค่าทําพลุ  ค่าดอกไม้ไฟ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560–2562 ยุทธศาสตร์
ที 1 แนวทางการพัฒนาที 10)  

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ  ซึงเป็น
สถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความสามัคคี ของคนในชาติโดยให้
ประชาชนในเขตเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 1 รุ่น เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาทําอาหารและเครืองดืม ค่าจัด
สถานที ค่าเบียเลียง และอืนๆ(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560–2562
 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 10)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรเทศบาล คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาลลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง และทัศนศึกษาดูงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ ค่าเช่าทีพัก ค่า
จัดสถานที ฯลฯ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 2
 แนวทางการพัฒนาที 7)

โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาทําอาหารและเครือง
ดืม ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานทีในการฝึกอบรม ฯลฯ
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการ
พัฒนาที 10)

งานวันเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเทศบาล  ได้แก่  ค่างานพิธี
ทางศาสนา  ค่าดนตรี  ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครืองไทยทาน ค่าเงินรางวัล ค่า
เครืองเสียงและแสง ฯลฯ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 7)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 290,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์  โต๊ะ เก้าอี ตู้  เครืองปรับอากาศ  เครืองขยายเสียง  รถ
จักรยานยนต์  รถยนต์  อาคารสํานักงาน
บ้านพักพนักงาน ฯลฯ  
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ค่าวัสดุ รวม 625,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊กเข็มหมุด  เทปใส  กระดาษคาร์บอน  ลวดเย็บ
กระดาษ  กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  แบบพิมพ์  ตรายาง  ซอง ธงชาติ  สิง
พิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร นําดืม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  เครืองตัดโฟม  เครืองตัด
กระดาษ  กุญแจ   เครืองเย็บกระดาษ  พระบรมฉายา
ลักษณ์  กระดาน ไวท์บอร์ด  มูลี  ม่านปรับแสง  เครืองคํานวณ
เลข (Calculator) ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า  สตาร์ทเตอร์  บาลาส
  คอนเดนเซอร์  เบรกเกอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์  เครืองตัดกระแส
ไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง  ถ้วย
ชาม  ช้อนส้อม  แก้วนํา  จานรองแก้ว กระติกนําแข็ง  ผงซักฟอก  นํายา
ดับกลิน  ถังนํา  กระติกนําร้อน ฯลฯ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาไม้  ทินเนอร์  สี  แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม เหล็กเส้น จอบ  เสียม เครืองวัด
ขนาดเล็ก  ท่อนําและ
อุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยาง
ใน  นํากลัน  สายไมล์  ตลับลูกปืนนํามันเบรก  ไขควง  หัวเทียน  น๊อตและ
สกรู  กระจกมองข้างรถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัด
นิรภัย  แม่แรง  หม้อนํารถยนต์  กันชนรถยนต์ ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันจารบีนํามันเครือง ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี  ฟิล์ม  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซี
ดี) ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์เมาส์  เมนบอร์ด  สายเคเบิล  แผง
แป้นอักขระ หรือ แป้นพิมพ์ ฯลฯ  

วัสดุอืน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ 
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,470,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในสํานักงานเทศบาลเมืองเมืองพล และในกิจการ
ของเทศบาล ฯลฯ                     
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของเทศบาลเมืองเมืองพล  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ทีใช้ในสํานักงานเทศบาลเมืองเมืองพล ซึงใช้ใน
กิจการของเทศบาล 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าไปรษณีย์ ในกิจการของเทศบาลเมืองเมืองพล  
งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 100,000 บาท
โครงการ/แผนงานของสมาชิกกาชาดอําเภอพลประจําปี งบ
ประมาณ  2560
เพือจ่ายอุดหนุนเงินให้กาชาดอําเภอพลและจังหวัดขอนแก่น  ไว้ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยสาธารณะและความเดือนร้อนของประชาชน  (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 1   
แนวทางการพัฒนาที 10) 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 5,288,100 บาท
งบบุคลากร รวม 3,318,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,318,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,667,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 8 อัตรา         

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมค่าวิชา เงินเพิมต่างๆ ของ
พนักงานเทศบาล         

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 157,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ ฯ        

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 427,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี จํานวน 2
 อัตรา        

งบดําเนินงาน รวม 1,969,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 236,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ        

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  

ค่าใช้สอย รวม 1,220,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 810,800 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ดังนี  
 - ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกันสัญญาณต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
จํานวน  198,800  บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ   จํานวน  612,000 บาท
 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในกองวิชาการและแผน
งาน จํานวน 6 คน     (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์
ที 3 แนวทางการพัฒนาที 4)          

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา จัดทําประชาพิจารณ์  ค่าจัดสถาน
ที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดการประชุมสัมมนา  ค่าพิมพ์ประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการฝึกอบรม  ค่าของ
สมนาคุณ  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าเช่าทีพัก ค่ายานพาหนะ  ค่าจัดทําเอกสาร  ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นในการประชุมสัมมนา  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-
2562  ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทางการพัฒนาที 10)        

2.โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาค่าจัดสถานที  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเบียเลียง  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัด
อบรม  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทาง
การพัฒนาที 10)        

3.โครงการอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาสาสมัครประชา
สัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยาการ ค่าเบียเลียง ค่ายาน
พาหนะ ค่าทีพัก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นฝึกอบรม  (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที9)    
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4.โครงการอบรมระเบียบกฎหมายและจริยธรรมของเจ้าหน้าที จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมด้านกฎหมายและ
จริยธรรม  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการอบรม  ค่าจัดสถานที  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าเบีย
เลียง   ค่ายานพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ในการจัดอบรม  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 1
  แนวทางการพัฒนาที 9)          

5.โครงการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าหนังสือพิมพ์  ค่าจ้างเหมาเคเบิลทีวี  วารสาร  เอกสารเผย
แพร่ต่างๆ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางการพัฒนาที 9)        

6.โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียวในเขตอําเภอพล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียวในเขตอําเภอ
พล เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ วีดีโอ และสือประชาสัมพันธ์อืนๆ (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 3แนวทางการพัฒนาที 3)         

7.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพักระหว่างเดินทาง  ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าลงทะเบียน ฯลฯ  ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้ไปราชการ         

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์  โต๊ะ  เก้าอี  ตู้  เครืองปรับ
อากาศ  เครืองขยายเสียง  รถจักรยานยนต์  รถยนต์  ฯลฯ         

ค่าวัสดุ รวม 415,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ
กระดาษ กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  แบบพิมพ์  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  สิง
พิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร นําดืม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  เครืองตัดโฟม  เครืองตัด
กระดาษ  กุญแจ   เครืองเย็บกระดาษ   พระบรมฉายาลักษณ์  กระดาน
ไวท์บอร์ด  มูลี  ม่านปรับแสง  เครืองคํานวณเลข (Calculator) ฯลฯ        

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  สตาร์ทเตอร์  บาลาส
  คอนเดนเซอร์  เบรกเกอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์  เครืองตัดกระแส
ไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ         
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรองแก้ว  กระติกนําแข็ง ผงซักฟอก  นํายาดับ
กลิน  ถังนํา  กระติกนําร้อน ฯลฯ          

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่างๆ  นํามันทา
ไม้  ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย  อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม  เหล็กเส้น จอบ  เสียม เครืองวัด
ขนาดเล็ก  ท่อนําและอุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ ฯลฯ         

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยาง
ใน  นํากลัน  สายไมล์  ตลับลูกปืน  นํามันเบรก  ไขควง  หัวเทียน  น๊อต
และสกรู  กระจกมองข้างรถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัด
นิรภัย  แม่แรง  หม้อนํารถยนต์  กันชนรถยนต์ ฯลฯ           

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี  ฟิล์ม  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด
ขยาย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) ฯลฯ        
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์  เมาส์  เมนบอร์ด  สายเคเบิล  แผง
แป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ          

ค่าสาธารณูปโภค รวม 53,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าเสียงไร้สายตามจุดต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมือง
เมืองพล ฯลฯ          

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 23,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET)  
และค่าใช้จ่ายทางด้านโทรคมนาคมอืนๆ         

งานบริหารงานคลัง รวม 5,842,600 บาท
งบบุคลากร รวม 4,828,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,828,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,960,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 9 อัตรา        

วันทีพิมพ์ : 15/8/2559  15:28:01 หน้า : 9/51



เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมค่าวิชา เงินเพิม
ต่างๆ ของพนักงาน       
      

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ ฯ         

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 643,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี จํานวน 3
 อัตรา         

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 948,960 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 7 อัตรา  
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 124,140 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง   
     

งบดําเนินงาน รวม 998,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 225,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  เช่น  เพือจ่ายเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัด
จ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน            
         
      

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาลลูกจ้าง พนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     
     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 145,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ         
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ค่าใช้สอย รวม 568,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 188,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ดังนี 
1.  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ   ค่าเบียประกัน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าประกันอัคคีภัย
ทรัพย์สินของเทศบาล     จํานวน        80,000             บาท
2. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดและปฏิบัติงานภายใน
กองคลัง     จํานวน  108,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีนักการ และทําความ
สะอาดในห้องคลัง และงานอืนทีเกียวข้องภายในห้องคลัง  (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการพัฒนาที 4)          

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน เช่น ค่าจ้างบุคคลภายนอก
ทําการสํารวจข้อมูลภาคสนาม และจัดทําข้อมูลแผนทีภาษี  ค่าใช้จ่ายที
เกียวข้องกับโครงการ เช่น ค่ากระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเครืองเขียนแบบ
พิมพ์ ค่านํามันเชือเพลิง ค่าฝึกอบรม ค่าคัดลอกข้อมูล ค่าสแกนระวาง
ทีดิน เป็นต้น  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 3 แนว
ทางการพัฒนาที 5)         

2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพักระหว่างเดินทาง  ค่าพาหนะ
เดินทาง ฯลฯ  ให้แก่  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทีมี
คําสังให้ไปราชการ   
      

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  เก้าอี ตู้ โต๊ะ เครืองพิมพ์  เครืองปรับ
อากาศ  เครืองขยายเสียง  รถจักรยานยนต์  รถยนต์ ฯลฯ          

ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊กเข็มหมุด เทปใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ
กระดาษ กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน ตรา
ยาง  ซอง  ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ทีถูพืน ตะแกรง
วาง เอกสาร นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  เครืองตัด
โฟม  เครืองตัดกระดาษ กุญแจ  เครือง เย็บกระดาษ  พระบรมฉายา
ลักษณ์กระดานไวท์บอร์ด   มูลี  ม่านปรับแสง  เครืองคํานวณ
เลข (Calculator)  ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง  ถ้วย
ชาม  ช้อนส้อม  แก้วนํา จานรองแก้ว   กระติกนําแข็ง ผงซักฟอก  นํายา
ดับกลิน  ถังนํา  กระติกนําร้อน ฯลฯ           
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม เครืองวัดขนาดเล็ก ท่อนําและ
อุปกรณ์ประปา ฯลฯ         

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยาง
ใน  นํากลัน  สายไมล์  ตลับลูกปืนนํามันเบรก ไขควง หัวเทียน  น๊อตและ
สกรู  กระจกมองข้างรถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัด
นิรภัย  แม่แรง  หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันจารบีนํามันเครือง ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ป้ายไวนิล  พู่กันและ
สี  ฟิล์ม  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัดขยาย  แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรืออุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์เมาส์  เมนบอร์ด  สาย
เคเบิล  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ  

งบเงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 16,000 บาท
-อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่า
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสง่า  ในการสนับ
สนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซือการจ้าง ของท้องถินอําเภอพล  (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 9) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 6,947,200 บาท
งบบุคลากร รวม 4,376,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,376,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,204,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 4 อัตรา         

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 914,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี  จํานวน 4 อัตรา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,897,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 15 อัตรา  
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  
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งบดําเนินงาน รวม 2,571,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 142,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,516,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 786,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน ได้แก่  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึก
อบรม  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม ค่าเข็มเครืองหมาย ค่าวุฒิบัตร ค่าตอบ
แทนวิทยากร  ค่าจ้างเหมารถ  ค่าเช่าทีพักค่าจัดสถานที ฯลฯ   (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560–2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนา
ที 10)         

2.โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวัน อปพร. จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเนืองในวัน อป
พร. เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาจัดทํา เอกสารการอบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด-ปิด  ค่าจ้างเหมาทําอาหารและเครืองดืม  ค่าจัดสถานที  ค่าเช่า
ทีพัก ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ค่าเบียเลียง ฯลฯ (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560–2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนา
ที 10)       

3.โครงการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการและจุดตรวจความปลอดภัยด้านการจราจร
ทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการและจุดตรวจความ
ปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเบียเลียง  ค่าจ้างเหมาทําอาหารและเครืองดืม  ค่าจัดสถานที 
และอืนๆ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559–2561 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
การพัฒนาที 6)         

4.โครงการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการและจุดตรวจความปลอดภัยด้านการจราจร
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการและจุดตรวจความ
ปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเบียเลียง  ค่าจ้างเหมาทําอาหารและเครืองดืม  ค่าจัดสถานที
และอืนๆ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560–2562  ยุทธศาสตร์ที 1  แนว
ทางการพัฒนาที 6)        

5.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาทําอาหารและเครืองดืม ค่า
นํามันเชือเพลิงหน่วยงานทีเข้ารับการฝึกซ้อมแผนฯ ค่าตกแต่งสถานทีพิธี
เปิด-ปิด ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560–2562ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 10)        
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6.โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยฯ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัยฯ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาทําอาหารและเครืองดืม ค่า
ตกแต่งสถานทีเปิด-ปิด ค่าจัดทําป้าย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560–2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการ
พัฒนาที 6)       

7.โครงการฝึกอบรมเยาวชนรู้ทันภัย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรู้ทันภัย เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาทําอาหารและเครืองดืม ค่านํามันเชือเพลิงหน่วยงาน
ทีเข้ารับการฝึกซ้อมแผนฯ ค่าตกแต่งสถานทีเปิด-ปิด ค่าจัดทําป้าย และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 260–2562 
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 10)        

8.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักระหว่างเดินทาง  ค่าพาหนะ
เดินทาง  ค่าลงทะเบียน ฯลฯ  ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง  ทีมีคําสังให้ไปราชการ        

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์เครืองพิมพ์  โต๊ะ เก้าอี ตู้  เครืองปรับ
อากาศ รถจักรยานยนต์  รถยนต์  รถดับเพลิง  อาคารสํานักงาน ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 745,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊กเข็มหมุด เทปใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม  สมุดบัญชี  แบบพิมพ์  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ
สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร นําดืม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงานเครืองตัดโฟม  เครืองตัด
กระดาษ  กุญแจ   เครืองเย็บกระดาษ   พระบรมฉายาลักษณ์  กระดาน
ไวท์บอร์ด
มูลี  ม่านปรับแสง  เครืองคํานวณเลข (Calculator) ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า  สตาร์ทเตอร์  บาลาส
  คอนเดนเซอร์  เบรกเกอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์  เครืองตัดกระแส
ไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรองแก้วกระติกนําแข็ง  ผงซักฟอก  นํายาดับ
กลิน  ถังนํา  กระติกนําร้อน ฯลฯ  
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาไม้  ทินเนอร์  สี  แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม  เหล็กเส้น จอบ  เสียม เครืองวัด
ขนาดเล็ก  ท่อนําและ
อุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยาง
ใน  นํากลัน  สายไมล์  ตลับลูกปืนนํามันเบรก  ไขควง  หัวเทียน  น๊อตและ
สกรู  กระจกมองข้างรถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัด
นิรภัย  แม่แรง  หม้อนํารถยนต์  กันชนรถยนต์ ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันจารบีนํามันเครือง ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี  ฟิล์ม  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด
ขยาย  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) ฯลฯ  

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือคลุมดับ
เพลิง  หมวก  รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์เมาส์ เมนบอร์ด สายเคเบิล  แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ  

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  เช่น  สายส่งนําดับเพลิง  ท่อดูดนําดับ
เพลิง  หัวฉีดนําดับเพลิง  ข้อต่อต่างๆประเก็นข้อต่อ คลิบรัดท่อ นํายาโฟม
ดับเพลิง เครืองดับเพลิงเคมี  ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 168,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 115,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานักงาน
ย่อย) เทศบาลเมืองเมืองพล

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานักงาน
ย่อย)  เทศบาลเมืองเมืองพล  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 13,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานักงาน
ย่อย)  เทศบาลเมืองเมืองพล 
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งานเทศกิจ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าในที
หรือทางสาธารณะ

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม  อบรมหรือสัมมนา  การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ การออกตรวจ การจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าในที หรือ
ทางสาธารณะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560–2562 ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 7)        

2.โครงการทบทวนปรับปรุงและพัฒนาเทศบัญญัติด้านสาธารณสุขและ
สุขาภิบาลสิงแวดล้อม

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรมหรือสัมมนา การรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 8)         

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 116,906,470 บาท
งบบุคลากร รวม 83,157,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 83,157,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 64,962,730 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ดังนี    
 - เงินเดือนพนักงานเทศบาล  จํานวน  9 อัตรา     จํานวน    3,365,250  
บาท
 - เงินเดือนพนักงานครูจํานวน  153 อัตรา ครูผู้ดูแลเด็ก 2
 อัตรา   จํานวน   61,597,480  บาท
         

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,530,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมค่าวิชาของพนักงาน และ
เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ดังนี    
 - เงินเพิมของพนักงานเทศบาล  จํานวน    134,400  บาท
 - เงินเพิมพนักงานครู  จํานวน    5,396,400  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล 
 - เงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล     จํานวน 85,200 บาท

เงินวิทยฐานะ จํานวน 7,521,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานเทศบาลและพนักงานครู  ดังนี 
 - เงินวิทยฐานะของพนักงานเทศบาล      จํานวน    67,200  บาท
 - เงินวิทยฐานะของพนักงานครูและครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน    7,454,400  
 บาท
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,082,230 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี  ดังนี     
- ลูกจ้างประจํากองการศึกษา  จํานวน 1  ตรา  จํานวน  235,070 บาท
 - ลูกจ้างประจําทีปฏิบัติงานในสถานศึกษา จํานวน 5 อัตรา จํานวน 
 847,160 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,659,820 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป  ดังนี  
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  9  อัตรา  จํานวน  1,667,860 บาท 
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  11  อัตรา พนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน  6 อัตรา  ทีปฏิบัติงานในสถานศึกษา  จํานวน 1,991,960
 บาท 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 315,180 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ดังนี   
- พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ทีปฏิบัติหน้าทีในสถาน
ศึกษา     จํานวน   315,180   บาท 

งบดําเนินงาน รวม 33,043,910 บาท
ค่าตอบแทน รวม 350,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 128,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน   เช่น  ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจประเมินผล
งานทีเกิดจาการปฏิบัติงาน  ,ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมินผลงานที
เกิดจาก การปฏิบัติหน้าที,  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัด
จ้าง,  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ-ตรวจรับงานจ้าง ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง, ค่าตอบแทนคณะกรรมการออก
ข้อสอบและสัมภาษณ์ และค่าตอบแทนอืนๆ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 156,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 66,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานและลูกจ้างทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ ดังนี   
 - พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  จํานวน   61,700  บาท 
 - พนักงานครูและลูกจ้าง(ผลด.) จํานวน   5,000  บาท 

ค่าใช้สอย รวม 27,357,640 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,072,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการทําอย่างใดอย่าง
หนึง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีในกองการศึกษา
จ้างเหมาเจ้าหน้าทีรักษาความปลอดภัย  จ้างเหมาเจ้าหน้าทีทําความ
สะอาด จ้างเหมาบริการสอน ฯลฯ สําหรับกองการศึกษา ,โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองพล 
(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 3  แนวทางการ
พัฒนาที 4) 
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการมหกรรมการศึกษาท้องถินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานมหกรรม การจัดการศึกษาท้อง
ถิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของคณะครู  นักเรียน  บุคลากรทีเกียว
ข้องในการจัดการศึกษาท้องถิน  เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  การสาธิต  การ
จัดนิทรรศการ  ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์   ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่
ทางวิชาการ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าเบียเลียงค่าจ้างเหมารถยนต์  ค่านํามันเชือ
เพลิง  ค่าชดเชยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล  และค่าใช้จ่ายอืนๆ    (แผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทางการพัฒนา
ที 1)

2. โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน (ระดับประเทศ) จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการไปร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้อง
ถิน ของคณะครู  นักเรียน  บุคลากรทีเกียวข้องในการจัดการศึกษาท้อง
ถิน   เช่น  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  การสาธิต  การจัดนิทรรศการ  ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่ข้อมูลวิชาการ    ค่าเช่าทีพัก  ค่า
เบียเลียง  ค่าจ้างเหมารถยนต์   ค่านํามันเชือเพลิง  ค่าชดเชยการใช้รถ
ยนต์ส่วนบุคคล  และค่าใช้จ่ายอืนๆ   (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-
2562  ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทางการพัฒนาที 1) 

3. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงาน จํานวน 550,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมยกระดับคุณภาพการเรียนการ
สอน  แก่พนักงานครู  บุคลากรทางการศึกษา ทีเกียวกับการศึกษาท้อง
ถิน เช่น ค่าตอบแทนวิทยาการ ค่าเช่าสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทํา
เอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่า
นํามันเชือเพลิง ค่าชดเชยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง-เครืองดืม ค่าพิมพ์ป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอืนๆ (แผนพัฒนาสามปี  พ
.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทางการพัฒนาที 1) 

4.  โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดอบรม  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในการฝึกอบรม (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-
2562  ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางการพัฒนาที 1)

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 23,083,640 บาท
            1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 60,000
  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล เช่น  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัด
ทําหลักสูตร  ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ   (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2560-2562   ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 1)  “ทังนี จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน”   
              2 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  จํานวน 50,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  และค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตค่าบริการรายเดือนและค่าใช้จ่ายด้าน
โทรคมนาคมอืน  สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล  (แผน
พัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 1
)   "ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
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การปกครองท้องถิน” 
            3.โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 300,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงห้องสมุด สําหรับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-
2562  ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 1) "ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”    
            4.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จํานวน150,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เช่น ค่าหนังสือ ค่าสือการ
เรียนการสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆค่าใช้จ่ายอืนๆ สําหรับโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562
  ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 1) “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน” 
           5.โครงการพัฒนาข้าราชการครูในโรงเรียนจํานวน 459,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่า
ธรรมเนียม การฝึกอบรมสัมมนาค่าใช้จ่ายอืนๆ  ให้แก่พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ทีมีคําสัง
ให้ไปราชการ  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 1
 แนวทางการพัฒนาที 1) “ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”   
           6.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน (SBMLD)
จํานวน 3,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา เช่น ค่าฝึกอบรม  ค่า
ตอบแทนวิทยากร    ค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งสถานที  ค่า
อาหาร - เครืองดืม  ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ (แผนพัฒนาสาม
ปี  พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 1) “ทังนี จะ
เบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน”    
     7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัดทําแผน
การศึกษาดีเด่น จํานวน  250,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น เช่น การฝึก
อบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าจัดทําเอกสาร
และเข้าเล่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอืนๆ  แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ
. 2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 1) “ทังนี จะเบิกจ่าย
ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”
            8.โครงการรณรงค์เพือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
จํานวน 157,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม หรือจัดกิจกรรมให้ความรู้เกียวกับ
เรืองยาเสพติด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน  ค่า
วัสดุ อุปกรณ์  เกียวกับการอบรมและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการฝึก
อบรม  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
การพัฒนาที 1) “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”   
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            9.โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
จํานวน100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรักการอ่าน  เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าหนังสือ  ค่าจัดทําแผ่นพับค่าถ่ายเอกสาร  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560- 2562  ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
การพัฒนาที 1) “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จาก  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”    
             10. โครงการศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็ก
ปฐมวัย  เช่น  ค่าจัดซือสือ   ค่าอุปกรณ์ ค่าหนังสือฝึกทักษะและ
ประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
  ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 1) “ทังนี จะเบิกจ่าย ต่อเมือได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”  11
. โครงการอาหารกลางวัน  จํานวน  7,341,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน   สําหรับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล   (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-
2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางพัฒนาที 1) "ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”          
               12 ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนจํานวน900,000
 บาท
เพือจ่ายให้กับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล เป็นค่า
หนังสือและอุปกรณ์การเรียน    ค่าเสือผ้าและวัสดุเครืองแต่งกายนัก
เรียน  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าพาหนะในการเดินทาง  (แผนพัฒนาสามปี พ
.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์ที1 แนวทางพัฒนา ที 1)“ทังนี จะเบิกจ่าย
ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”  

              13.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ การศึกษาขันพืนฐาน จํานวน  10,215,640 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวนักเรียน) ค่าหนังสือ
เรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนค่าเครืองแบบนักเรียน  ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
  ยุทธศาสตร์ที1 แนวทางพัฒนา ที 1)  "ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”           

6. โครงการพัฒนาจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ และเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ได้แก่ โครงการจัดซือนําดืม
สะอาด, กิจกรรมวันแม่, โครงการออกเยียมบ้าน,โครงการหนูน้อยฟัน
สวย,โครงการหนูน้อยเข้าวัด,  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่, กิจกรรมวันเด็ก,ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมโครงการปลอดภัยไว้
ก่อน,โครงการประชุมผู้ปกครอง,กิจกรรมวันลอยกระทง,โครงการแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที,ค่าวัสดุสํานักงาน ,ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว, ค่าวัสดุสือ
โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง
ต่างๆ   (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางการพัฒนาที 1)

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ จํานวน 330,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพักระหว่างเดินทาง ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ  พนักงานเทศบาล  พนักงาน
ครู ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้ไปราชการ 
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โครงการจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ จํานวน 792,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสอนภาษาต่างประเทศ   และค่าใช้จ่าย
อืนๆ จํานวน 3 อัตรา(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์
ที 1 แนวทางการพัฒนาที 1)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์เครืองพิมพ์  โต๊ะ เก้าอี ตู้  เครืองปรับ
อากาศ  เครืองขยายเสียง  รถจักรยานยนต์  รถยนต์  ประตู หน้าต่าง
ห้องนํา ห้องส้วม ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 3,755,570 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบคลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ
กระดาษ กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ตรา
ยาง  ซอง  ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ทีถูพืน ตะแกรง
วางเอกสาร นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  เครืองตัด
โฟม  เครืองตัดกระดาษ  กุญแจเครืองเย็บกระดาษ   พระบรมฉายา
ลักษณ์  กระดานไวท์บอร์ด  มูลี  ม่านปรับแสง  เครืองคํานวณ
เลข(Calculator) ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า  สตาร์ทเตอร์  บาลาส
  คอนเดนเซอร์  เบรกเกอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์  เครืองตัดกระแส
ไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง  ถ้วย
ชาม  ช้อนส้อม  แก้วนํา จานรองแก้วกระติกนําแข็ง  ผงซักฟอก  นํายาดับ
กลิน  ถังนํา  กระติกนําร้อน ฯลฯ  

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,457,570 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองพล  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-
2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางพัฒนาที 1)  
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน” 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ นํามันทา
ไม้  ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม เหล็กเส้น จอบ  เสียม เครืองวัด
ขนาดเล็ก  ท่อนําและ
อุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยาง
ใน  นํากลัน  สายไมล์  ตลับลูกปืนนํามันเบรก ไขควง หัวเทียน  น๊อตและ
สกรู  กระจกมองข้างรถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัด
นิรภัย  แม่แรง  หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ  
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันจารบีนํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย จอบ เสียม สารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์  และวัสดุการเกษตรอืน ๆ ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี  ฟิล์ม  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง
อัด ขยาย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์เมาส์ เมนบอร์ด สายเคเบิล  แผงแป้น
อักขระ หรือ แป้นพิมพ์ ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,580,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 550,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมือง
พล อาคารอเนกประสงค์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล  และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองพล 

งบลงทุน รวม 600,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 600,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน จํานวน 600,000 บาท
  1. ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน จํานวน  600,000  บาท
เพือจ่ายเป็นซ่อมแซมอาคารเรียน สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
เมืองพล ตามแบบแปลนของเทศบาล  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-
2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 1)  
“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน”          

งบเงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 45,000 บาท
  - อุดหนุนให้สถานศึกษาสังกัดอืนจํานวน  45,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ โรงเรียนพล และวิทยาลัยการอาชีพพล ใน
การดําเนินการกิจกรรม งานประเพณีลอยกระทงและประเพณีแห่เทียนเข้า
พรรษา  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทาง
การพัฒนาที 2)           
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เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 60,000 บาท
  - อุดหนุนให้สถานศึกษาสังกัดอืน เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้
กับ โรงเรียนซู่เอ็ง  โรงเรียนกระแสพัฒนาและวิทยาลัยเทคโนโลยีพล
พณิชยการ  ในการดําเนินการกิจกรรม งานประเพณีลอยกระทงและ
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา   (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
  ยุทธศาสตร์ที1 แนวทางพัฒนา ที 2)         

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์
การจัดงาน  ค่าของรางวัลเงินรางวัลการประกวด  การแข่งขัน  การ
สาธิต  ค่าจัดทําอาหาร-ขนม  และเครืองดืมเลียงเด็กและเยาวชนทีเข้าร่วม
งาน  ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด–ปิด  ค่าเช่าเครือง
เสียง  และค่าใช้จ่ายอืนๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 1)

2. โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน  ทีเกียว
กับการประกวด การแข่งขัน การอบรม  การแสดง เช่น ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัลการแข่งขัน เงินรางวัลการ
แสดง  ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม   ค่าจ้างเหมาเวที ค่า
จ้างเหมาเครืองเสียง  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางการพัฒนาที 8)

3. โครงการการศึกษาเพือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการการศึกษาเพือต่อ
ต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการครู D.A.R.E.)  เช่น  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์เกียวกับการจัดกิจกรรม  ค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560
-2562  ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทางการพัฒนาที 1)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวดและแข่งขันทางวิชาการคัด
เลือกตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาล เช่น  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  ค่าใช้
จ่ายในการจัดสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่ารางวัลการประกวด
การแข่งขัน  การแสดงบนเวที  การสาธิต  ค่าอาหาร-เครืองดืมสําหรับ
คณะกรรมการ  เจ้าหน้าทีและนักเรียนทีเข้าร่วมกิจกรรม  และค่าใช้จ่าย
อืนๆ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทางการพัฒนาที 1)
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2. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา  หรือจัดซือแบบทดสอบ   และค่าวัสดุ – อุปกรณ์
ในการทําแบบประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทําเอกสารทางวิชาการของ
กลุ่มโรงเรียนเทศบาล  และค่าใช้จ่ายอืนๆ    (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 1)

3. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรดีเด่นในสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ- อุปกรณ์จัดทําเกียรติบัตรพร้อมกรอบใส่เกียรติ
บัตร ค่าจัดทําโล่รางวัล ของพนักงานครู ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา
ขันพืนฐาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
  ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทางการพัฒนาท1ี)

4. โครงการประกวดสือการเรียนการสอน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ- อุปกรณ์ จัดทําเกียรติบัตร  ค่าจัดทําโล่รางวัล  ของ
พนักงานครูระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขันพืนฐาน และค่าใช้จ่าย
อืนๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ที 1  แนวทางการพัฒนาท1ี)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 8,061,900 บาท
งบบุคลากร รวม 6,553,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,553,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,757,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 12 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 85,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล เช่น เงินค่าตอบแทนราย
เดือน เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมคุณวุฒิที ก.พ.รับรอง 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ ฯ 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,137,340 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี  จํานวน 5 อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,230,960 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 10 อัตรา  
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
งบดําเนินงาน รวม 1,508,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจํา
ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ      
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ค่าใช้สอย รวม 1,020,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 800,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการ ดังนี  1. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
จ้างเหมาบริการอืนๆ จํานวน  44,000  บาท
 2.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก 
 จํานวน  756,000  บาท
 ช่วยปฏิบัติงานภายในกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 7
 ราย(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการ
พัฒนาที 4)                 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีมีคําสังให้ไปราชการ เช่น  ค่า
เบียเลียงค่าเช่าทีพักระหว่างเดินทาง  ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ 

2. โครงการพัฒนางานสถานทีทํางานให้น่าอยู่ด้วยกิจกรรม 5 ส จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การจัดอบรม การรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ การจัดทําเอกสารการอบรม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ กับโครงการ
นี ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการ
พัฒนาที 7)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
เพือเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ ตู้
เย็น    เครืองพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี ตู้ เครืองปรับอากาศ พัดลมเครืองจักร
กล  เครืองสูบนํา  เครืองพ่นหมอกควัน รถจักรยานยนต์ รถ
ยนต์ อาคาร ประตู หน้าต่าง ห้องนํา ห้องส้วม ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 148,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ     คลิป เป็กเข็มหมุด เทปใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ
กระดาษ กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน  ตรายาง
ซอง  ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  เครืองตัด
โฟม  เครืองตัดกระดาษ  กุญแจ เครืองเย็บกระดาษ พระบรมฉายา
ลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ดมูลี  ม่านปรับแสง  เครืองคํานวณ
เลข (Calculator) ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า  สตาร์ทเตอร์  บาลาส
  คอนเดนเซอร์  เบรกเกอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์  เครืองตัดกระแส
ไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรองแก้วกระติกนําแข็ง ผงซักฟอก  นํายาดับ
กลิน  ถังนํา  กระติกนําร้อน ฯลฯ  
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํายา
ต่างๆ แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สําลีและผ้าพันแผล เปลหามคน
ไข้ เครืองมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี  ฟิล์ม  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง
อัด ขยาย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์   และอิงค์เจ็ทเมาส์ เมนบอร์ด สายเค
เบิล  แผงแป้นอักขระ หรือ แป้นพิมพ์ ฯลฯ 

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนๆ เช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า หัวเชือมแก๊ส หัววาล์ว
ปิด-เปิด แก๊ส ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ทีใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ   
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ทีใช้ในการติดต่อราชการ  รวมทังค่าใช้
จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่า หมายเลขโทรศัพท์ค่า
บํารุงรักษาสาย ค่ารายปี เป็นต้น 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 640,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 640,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 640,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของนําอุปโภคบริโภคในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่านํายาและวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพนําดืม ค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํา  ค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนา
ที 4)

10.โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบบทางเดินอาหาร จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การรณรงค์สํารวจและทําลายแหล่ง
เพาะพันธุ์พาหะนําโรคทางเดินอาหารทังในตลาดสดและชุมชน ค่าใช้จ่าย
ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 4)

11. โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันวัยรุ่นและเยาวชนเกียวกับอนามัยการเจริญ
พันธุ์

จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การจัดอบรมวัยรุ่นและเยาวชนใน
โรงเรียนและชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียว
ข้องกับโครงการนี  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562ยุทธศาสตร์ที 1
 แนวทางการพัฒนาที 4)
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12.โครงการเฝ้าระวังและจัดการปัญหาสเตอรอยด์ทีคุกคามสุขภาพ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การจัดประชุมหรืออบรมผู้ทีเกียว
ข้อง การสํารวจและคัดกรองผู้ประสบปัญหาจากการใช้สเตอรอยด์ การ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี
 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการ
พัฒนาที 4)

13. โครงการเทศบาลเมืองเมืองพลปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การจัดอบรมเจ้าของสัตว์เลียง การ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าทีทําหมันสุนัขและแมว และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี 
  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการ
พัฒนาที 3)

14.โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพือสุขภาพทีดีในผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูง
อายุ จัดซือยาเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้สูงอายุการ
จัดประชุม อบรมหรือสัมมนา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
นี (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการ
พัฒนาที 5)

15.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์   ค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 4)

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การประชุมหรืออบรมผู้ประกอบการ
ร้านอาหารหรือแผงลอยจําหน่ายอาหาร ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีสาธารณ
สุข  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 4)

3. โครงการพัฒนาร้านจําหน่ายหมํามาตรฐานอาหารปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การจัดประชุม อบรมหรือสัมมนาผู้
ประกอบการผลิตและจําหน่ายหมํา และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง การประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการ
พัฒนาที 1)

4. โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการรณรงค์ทําความสะอาดส้วมสาธารณะและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้องกับโครงการนี(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์
ที 4 แนวทางการพัฒนาที 1)
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5. โครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การอบรมหรือสัมมนา การจัดทําสือ
ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง กับโครงการ
นี  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการ
พัฒนาที 2)

6. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น ค่าจัดซือนํายาและวัสดุอุปกรณ์ใน
การตรวจสารปนเปือนในอาหารและเครืองสําอางค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์  จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการนี
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการ
พัฒนาที 1)

7. โครงการพัฒนาและติดตามประเมินผลการดําเนินงานอนามัยสิงแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น การประชุม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-
2562 ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการพัฒนาที 5)

8.โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ HIV และโรคเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชือ HIV และโรคเอดส์ ค่าใช้จ่ายใน การประชุม อบรม
หรือสัมมนาและค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับโครงการนี 
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนา
ที 4)

9.โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การรณรงค์สํารวจและทําลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายตามแหล่งต่าง ๆ ในชุมชน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุเครืองแต่งกาย และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 4)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 448,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 398,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าทีสาธารณสุขฯทีมีคําสัง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพือปฏิบัติหน้าทีเกียวกับการดูแลสุขภาพ
ประชาชน ฯลฯ 

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น จัดประชุม อบรมหรือสัมมนา ค่าจัด
ซือยา เวชภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียว
ข้องกับโครงการนี  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 1
 แนวทางการพัฒนาที 4)
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2. โครงการรณรงค์การเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ในตับ
และมะเร็งท่อนําดี      จํานวน

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  การจัดประชุม อบรมหรือ
สัมมนา การรณรงค์ในชุมชน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ พ.ศ.2560-
2562 และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องกับโครงการนี  (แผนพัฒนาสาม
ปี ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 4)

3. โครงการดูแลรักษาและฟืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  การสํารวจ รวบรวมข้อมูล การให้
บริการดูแลรักษาและฟืนฟูสมรรถภาพ พ.ศ.2560-2562 และค่าใช้จ่าย
อืน ๆทีเกียวข้องกับโครงการนี  (แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางการพัฒนาที 4)

ค่าวัสดุ รวม 118,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ     คลิป เป็กเข็มหมุด เทปใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ
กระดาษ กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน  ตรายาง
ซอง  ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  เครืองตัด
โฟม  เครืองตัดกระดาษ  กุญแจ เครืองเย็บกระดาษ พระบรมฉายา
ลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ดมูลี  ม่านปรับแสง  เครืองคํานวณ
เลข (Calculator) ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า  สตาร์ทเตอร์  บาลาส
  คอนเดนเซอร์  เบรกเกอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์  เครืองตัดกระแส
ไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรองแก้วกระติกนําแข็ง ผงซักฟอก  นํายาดับ
กลิน  ถังนํา  กระติกนําร้อน ฯลฯ  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํายา
ต่างๆ แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สําลีและ
ผ้าพันแผล เปลหามคนไข้ เครืองมือวิทยาศาสร์ ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
    - อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติด
เชือ H.I.V  
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเชือ H.I.V ให้แก่ อําเภอพล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-
2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 5) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,338,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,849,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,849,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,382,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 4 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมค่าวิชาของพนักงาน 
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ ฯ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 291,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน 2 อัตรา 
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
งบดําเนินงาน รวม 489,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานและลูกจ้างทีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 385,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ค่าจ้าง
เหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใด อย่างใดอย่างหนึง ในการ
บันทึกข้อมูล ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 2
 แนวทางการพัฒนาที 4)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักระหว่างเดินทาง  ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าลงทะเบียน ฯลฯพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้างทีมีคําสังให้ไปราชการ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น เครืองพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี ตู้ เครืองปรับ
อากาศ ฯลฯ 
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ค่าวัสดุ รวม 46,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊กเข็มหมุด เทปใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม  สมุดบัญชี  แบบพิมพ์  ใบเสร็จรับเงิน ตรายาง
ซอง  ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  เครืองตัด
โฟม  เครืองตัดกระดาษ  กุญแจ   เครืองเย็บกระดาษ   พระบรมฉายา
ลักษณ์กระดานไวท์บอร์ด  มูลี  ม่านปรับแสง  เครืองคํานวณ
เลข (Calculator)ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยาง
ใน  นํากลัน  สายไมล์  ตลับลูกปืนนํามันเบรก ไขควง หัวเทียน  น๊อตและ
สกรู  กระจกมองข้างรถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัดนิรภัย
แม่แรง หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันจารบีนํามันเครือง ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี  ฟิล์ม  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง
อัด ขยาย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์เมาส์ เมนบอร์ด สายเคเบิล  แผงแป้น
อักขระ หรือ แป้นพิมพ์ ฯลฯ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 452,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 352,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลือนที เช่น จ้างเหมา
เวที เครืองเสียง ดนตรีและแดนเซอร์ เงินรางวัล รางวัลประกวดร้อง
เพลง ของขวัญของรางวัลกรรมการตัดสิน ค่ามหรสพ  ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืมค่าจ้างเหมาช่างเสริมสวย และวัสดุ อุปกรณ์ทีจํา
เป็น (แผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2560 – 2562 
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 3)

2. โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในเขตเมือง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ ขาดแคลน ไร้ทีพึงและผู้ประสบภัย
พิบัติต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 5)
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3. โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
เมืองพลและทัศนศึกษาดูงาน

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองเมืองพลและทัศนศึกษาดูงาน ได้แก่ ค่าจัดสถานทีค่าวัสดุในการฝึก
อบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจ้างเหมารถยนต์
เพือนําสมาชิกไปทัศนศึกษา ค่าทีพักค่าเบียเลียงสําหรับผู้เข้าอบรม  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 5)

4. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมนอกสถานทีและจัดกิจกรรม
ต่างๆ พร้อมทังประชุมติดตามผลกิจกรรมทีเกิดขึน ได้แก่ จ้างเหมารถ
ยนต์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ทีใช้ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าเบียเลียงสําหรับผู้เข้าอบรมและค่าใช้จ่ายในการอบรม
อืนๆ  (แผนพัฒนาสามปีพ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางการพัฒนาที  5)

5. โครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้พิการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ใน
การอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และ
ค่าใช้จ่ายในการอบรมอืนๆ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 5)

ค่าวัสดุ รวม 2,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วนําจานรอง ผงซักฟอก นํายาดับกลินถังนําฯลฯ  (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนา
ที 4)

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000 บาท
  - เงินอุดหนุน ศป.ปส.อ.พล. จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนยาเสพติดประจําปี 2560 ให้กับศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอพล(ศป.ปส.อ.พล.)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางการพัฒนาที 7)  
  - เงินอุดหนุน ศอ.ปส.จ.ขก. จํานวน 50,000 บาท
เพือเบิกจ่ายให้แก่ (ศอ.ปส.จ.ขก.) ปรพจําปี 2560 ในการสนับสนุนศูนย์
อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่นดําเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562  ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 7)          
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 5,613,680 บาท
งบบุคลากร รวม 4,971,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,971,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,076,860 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 9 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท

 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมค่าวิชาของพนักงาน 
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ ฯ 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,121,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี  จํานวน 5 อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 507,120 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 4 อัตรา  
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
งบดําเนินงาน รวม 642,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 212,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 62,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานและลูกจ้างทีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 291,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 231,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ดังนี     
1. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ   
2.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายในกอง
ช่าง จํานวน 2 ราย จํานวน 216,000 บาท
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2652 ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการ
พัฒนาที 1)           
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพักระหว่างเดินทาง  ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าลงทะเบียน ฯลฯ  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้ไปราชการ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น เครืองพิมพ์โต๊ะ เก้าอี ตู้  เครืองปรับ
อากาศ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 119,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 38,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน  เช่น โต๊ะ เก้าอี ตู้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิ
ปเป๊ก เข็มหมุด เทปใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ
กระดาษ กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  แบบพิมพ์  ใบเสร็จรับเงิน ตรา
ยาง  ซอง  ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ทีถูพืน ตะแกรง
วางเอกสาร นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน  เครืองตัด
โฟม  เครืองตัดกระดาษ  กุญแจ   เครืองเย็บกระดาษ   พระบรมฉายา
ลักษณ์  
กระดานไวท์บอร์ด  มูลี  ม่านปรับแสง  เครืองคํานวณเลข (Calculator) 
ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรองแก้ว  กระติก
นําแข็ง ผงซักฟอก  นํายาดับกลิน  ถังนํา  กระติกนําร้อน ฯลฯ  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยาง
ใน  นํากลัน  สายไมล์  ตลับลูกปืน นํามันเบรก ไขควง หัวเทียน  น๊อตและ
สกรู  กระจกมองข้างรถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัด
นิรภัย  
แม่แรง  หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี  ฟิล์ม  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ ล้าง
อัด ขยาย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ เมนบอร์ด สายเคเบิล  แผงแป้น
อักขระ หรือ แป้นพิมพ์ ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในกองช่าง  
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและ
ค่าใช้จ่าย ทางด้านโทรคมนาคมอืนๆ 

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,976,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,776,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,047,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 977,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ดังนี
1. ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ  
2. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทําอย่างใดอย่าง
หนึง เช่น  ดูแล ซ่อมแซมปรับปรุง  ถนน  ซอย  ทางเท้า ภายในเขต
เทศบาล ฯลฯ จํานวน 8 คน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการพัฒนาที 1)
3. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่าง
หนึง เช่น ตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ซอย
ต่างๆ ภายในเขตเทศบาลฯลฯ จํานวน 1 คน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการพัฒนาที 1)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น รถยนต์  รถจักรยานยนต์เครืองจักรกล  ตู้
เย็น โต๊ะ เก้าอี ตู้  เครืองปรับอากาศ อาคารโรงจอดรถ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 679,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  สตาร์ทเตอร์  บาลาส
  คอนเดนเซอร์  เบรกเกอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์  เครืองตัดกระแส
ไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ไม้
กวาด  แปรง  เข่ง  มีดกระติกนําแข็ง กระติกนําร้อน ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ นํามันทา
ไม้  ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย ยางแอสฟัลท์ อิฐ
หรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม เหล็ก
เส้น จอบ  เสียม เครืองวัดขนาดเล็ก ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อ
ต่างๆ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยาง
ใน  นํากลัน  สายไมล์  ตลับลูกปืน นํามันเบรก ไขควง หัวเทียน  น๊อตและ
สกรู  กระจกมองข้างรถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัด
นิรภัย  
แม่แรง  หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ 
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือ ผ้า รองเท้า หมวก ถุงมือ ฯลฯ 

วัสดุสํารวจ จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม บันไดไม้ไผ่ ฯลฯ 
วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระจกเชือม หน้ากากเชือม สายสูบนํา มิเตอร์นํา มิเตอร์
ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะทีเกินสิทธิ และค่ากระแสไฟฟ้าบึงละเลิง
หวาย 

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 200,000 บาท
  - อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพล เพือจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนให้แก่ สํานักงานการฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพล ในการขยายเขตไฟฟ้า
แรงตําและไฟฟ้า สาธารณะตามถนนภายในเขตเทศบาลเมืองเมือง
พล  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 2)      

งานสวนสาธารณะ รวม 2,492,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,492,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,025,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,980,000 บาท
 - ค่าจ้างเหมาบริการ 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับ
ปรุงภูมิทัศน์การบํารุงรักษาต้นไม้ตามถนนสายต่างๆ ภายในเขต
เทศบาล จํานวน 22 คน และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆฯลฯ  (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการพัฒนาที 1)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครืองจักรกล   เครืองตัดหญ้า รถยนต์ รัวสวนสาธารณะ เรือน
เพาะชํา ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 432,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้
กวาด  แปรง  เข่ง  มีด  กระติกนําแข็ง  กระติกนําร้อน ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่างๆ นํามันทา
ไม้  ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย ยางแอสฟัลท์  อิฐ
หรือซีเมนต์บล็อก  กระเบือง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม  เหล็ก
เส้น  จอบ  เสียม  เครืองวัดขนาดเล็ก ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อ
ต่างๆ ฯลฯ 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยาง
ใน  นํากลัน  สายไมล์   ตลับลูกปืน นํามันเบรก ไขควง หัวเทียน  น๊อตและ
สกรู  กระจกมองข้างรถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัด
นิรภัย  แม่แรง  หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ            

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ          

วัสดุการเกษตร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช  ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช เช่น ใบมีด  เชือก  ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษ สปริงเกอร์(Sprinkler)  สายยาง  คราดซีพรวนดินระหว่างแถว  ฯลฯ  
        

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือ ผ้า รองเท้า หมวก ถุงมือ ฯลฯ 
วัสดุสํารวจ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม บันไดไม้ไผ่ ฯลฯ 
วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระจกเชือม หน้ากากเชือม สายสูบนํา มิเตอร์นํา มิเตอร์
ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา  สวนสาธารณะสระจันทร์  เรือนเพาะชํา  และบึง
ละเลิงหวาย  
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 12,295,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 12,295,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 9,330,000 บาท

 1. โครงการจ้างเหมาเก็บกวาดรักษาความสะอาดถนน ซอย และสถานที
หรือทางสาธารณะจํานวน  4,410,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตามโครงการจ้างเหมาเก็บกวาด
รักษาความสะอาดถนน ซอยและสถานทีสาธารณะ จํานวน 49 คน  (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการพัฒนาที 1) 
    
 2. โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล 
จํานวน 2,160,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตามโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะ
มูลฝอยภายในเขตเทศบาล จํานวน 24 คน(แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560
-2562  ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการพัฒนาที 1) 
              3. โครงการจ้างเหมาเก็บกวาดรักษาความสะอาดตลาดสด
เทศบาล จํานวน  720,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตามโครงการจ้างเหมาเก็บกวาด
รักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล จํานวน 8 คน  (แผนพัฒนาสามปี  พ
.ศ.  2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการพัฒนาที 1) 4. โครงการ
จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยประจําสถานทีกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล จํานวน  360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตามโครงการจ้างเหมายามรักษา
ความปลอดภัยประจําสถานทีกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล จํานวน 4
 คน  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทาง
การพัฒนาที 4) 
              5. ค่าจ้างเหมาบริการทัวไป จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ให้แก่ผู้รับจ้างทําอย่างใดอย่างหนึง
เกียวกับการกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล
 6. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานในกองสาธารณ
สุขฯ จํานวน 648,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานในงานรักษาความ
สะอาด งานบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ สิงแวด
ล้อม  จํานวน 6 คน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์
ที 3 แนวทางการพัฒนาที 4)
 7. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานฝังกลบขยะมูลฝอยของ
เทศบาล จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกปฏิบัติงานฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง เมืองพล จํานวน 2
 คน  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการ
พัฒนาที 4) 
 8. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประจําสถานทีกําจัดขยะ 
 จํานวน  216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกคัดแยกขยะประจําสถานทีกําจัดขยะ จํานวน 2 คน (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการพัฒนาที 4) 9. ค่าเช่า
เครืองจักร จํานวน 500,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบในการฝังกลบขยะมูล
ฝอย ขุดและปรับปรุงพืนทีในสถานทีกําจัดขยะมูลฝอย       
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและทิงขยะอย่างถูกวิธี จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ เช่น ค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว วัสดุอืนๆ ทีจําเป็น ค่าจัดตังจุดทิงขยะอันตรายหรือคัดแยกใน
ชุมชน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี (แผนพัฒนาสามปี พ
.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการพัฒนาที 2)

2. โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การวิเคราะห์ปริมาณและองค์
ประกอบของขยะมูลฝอย การวิเคราะห์คุณภาพนําใต้ดินและนําผิวดิน ใน
สถานทีกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล ค่าจัดเอกสารรายงาน และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการพัฒนาที 5)

3. โครงการทําปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  จัดกิจกรรมรณรงค์การทําปุ๋ย
หมักและก๊าซชีวภาพ  จัดตังศูนย์สาธิตและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการนี (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 4 แนว
ทางการพัฒนาที 4)

4. เงินค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสือมโทรมเนืองจากระบบกําจัดมูลฝอย
ของเทศบาล

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสือมโทรมเนืองจากระบบ
กําจัดมูลฝอยของเทศบาล ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงโสก
พระ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการ
พัฒนาที 4)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น พัดลม เครืองปรับอากาศ ตู้เย็น โต๊ะ เก้าอี ตู้ รถยนต์  เครืองจักร
กล เครืองสูบนํา อาคารสํานักงาน ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 2,105,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า  สตาร์ทเตอร์  บาลาส
  คอนเดนเซอร์  เบรกเกอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์  เครืองตัดกระแส
ไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง  ผงซัก
ฟอก  ถังนํา ถังรองรับขยะมูลฝอย ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 650,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่างๆ นํามันทา
ไม้  ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว   ทราย  อิฐ หรือซีเมนต์
บล๊อก กระเบือง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม เหล็กเส้น จอบ  เสียม และวัสดุ
ตามโครงการจัดหาดินสํารองเพือใช้ในการฝังกลบมูลฝอย (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสรต์ที 4 แนวทางการพัฒนาที 4)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยาง
ใน  นํากลัน  สายไมล์  ตลับลูกปืน นํามันเบรก ไขควง หัวเทียน  น๊อตและ
สกรู  กระจกมองข้างรถยนต์  เบาะรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง  เข็มขัด
นิรภัย  แม่แรง  หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือ รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ 
ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในสถานทีกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 
งานบําบัดนําเสีย รวม 454,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 454,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 454,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 424,000 บาท

1. โครงการเพิมประสิทธิภาพระบบระบายนําและกําจัดต้นธูป
ฤาษี จํานวน424,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การขุดลอกท่อหรือทางระบายนําของ
ถนนภายในเขตเทศบาล การกําจัดต้นธูปฤาษี ฯลฯและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้องกับโครงการนี (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์
ที 4 แนวทางการพัฒนาที 2)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพของแหล่งนําผิวดิน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในการเก็บและตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างนํา
จากแหล่งนําผิวดิน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ โครงการนี  (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการพัฒนาที 5)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 2,460,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,235,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,235,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการงานดีทีน้องทําได้ จํานวน 60,000 บาท
เพือใช้ในการมอบเงินเป็นทุนการศึกษาให้เยาวชนทีมาปฏิบัติงานนอก
เวลาเรียนในวันปกติและวันหยุดราชการ หรือในช่วงปิดภาคเรียนของนัก
เรียน  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 1แนวทาง
การพัฒนาที 7 )
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โครงการจังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกียวยาเสพติด จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ “จังหวัดขอนแก่น
ไม่ย่างเกียวยาเสพติด” เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด กิจกรรม ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืมสําหรับผู้ร่วมงาน ค่าจ้างเหมารถยนต์ไปร่วมงาน ค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 1
 แนวทางการพัฒนาที 7) 

โครงการจัดกิจกรรมวันครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันครอบครัว เช่น ค่าโล่รางวัล ค่า
จ้างเหมาเครืองเสียง จ้างเหมาค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับผู้ร่วมงาน ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนา
ที 10)

โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน (จปฐ.เขตเมือง) จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เขตเมือง ค่าเบียเลียง
สําหรับผู้เข้าอบรม ฯ ค่าฝึกอบรมประชุมชีแจงผู้นําชุมชนและอาสาสมัครที
จะจัดเก็บข้อมูล  จปฐ. ทุกครัวเรือน ค่าอาหารว่าง เครืองดืม และวัสดุใน
การประชุม ค่าบันทึกจัดเก็บข้อมูล จปฐ.1 ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บ ค่าจัดพิมพ์คู่มือการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ. และค่าอาหารว่างและ
เครืองดืมการประชุมสรุปรับรองข้อมูล จปฐ.  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 3)

โครงการจัดงาน “วันสตรี-สากล” เทศบาลเมืองเมืองพล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล เช่น ค่าจ้างเหมา
เครืองเสียง จ้างเหมาค่าอาหาร และเครืองดืมสําหรับผู้ร่วมงาน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (แผนพัฒนา
สามปีพ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 2)

โครงการจัดงานวันยาเสพติดโลก จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันยาเสพติดโลก (วันที 26
 มิถุนายน ของทุกปี) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม สําหรับผู้ร่วมงาน ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (แผนพัฒนาสามปีพ
.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 7)

โครงการจัดแสดงและประกวดผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพล จํานวน 20,000 บาท
เพือจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนและจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด–ปิด ค่าตอบแทนคณะกรรมการค่าสนับสนุน ค่าของขวัญ
ของรางวัล โล่เกียรติยศ และค่าใช้จ่ายอืนตามโครงการฯ, จัดแสดงสินค้า
ของดีเมืองพล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 3
  แนวทางการพัฒนาที 2)

โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
เมืองพล

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพลคณะกรรมการสตรีอาสาพัฒนา
ชุมชน คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ในการจัดประชุม เดือนละ 1 ครัง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
ประชุม ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 10) 
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โครงการเทศบาลเมืองเมืองพลรักชุมชนรักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การประชุม อบรมหรือสัมมนา การ
จัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในชุมชน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้องกับโครงการนี (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 4
 แนวทางการพัฒนาที 2)

โครงการปรับปรุงคุณภาพแผนชุมชน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทํา/ทบทวนแผนชุมชน เช่น ค่าอาหารว่างและเครืองดืมค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าประชุมรับรองข้อมูลแผนชุมชน ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนา
ที 10)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน้าทีของคณะกรรมการ
ชุมชน คณะกรรมการสตรีอาสาพัฒนาชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน คณะ
กรรมการสตีอาสาพัฒนาชุมชน เช่น  ค่าทีพัก ค่าจ้างเหมารถยนต์
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ากระเป๋า
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีจําเป็น  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางการพัฒนาที 10 )

โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่สมาชิกในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพลและ
ทัศนศึกษาดูงาน

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมอาชีพแก่สมาชิกใน
ชุมชน เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุในการอบรม (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
  ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการพัฒนาที 1)

โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 180,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การประชุม อบรม สัมมนาหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน การปรับปรุง จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทีจําเป็นใน
สุขศาลา การจัดกิจกรรมวัน อสม. และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการนี   (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางการพัฒนาที 3)

โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ การจัด
ประชุมสัมมนา  ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์  ป้ายประชาสัมพันธ์และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562 ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการพัฒนาที 2)

โครงการส่งเสริมการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยังยืน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  การจัดประชุมสัมมนา  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดประชุมสัมมนา  และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องกับ
โครงการนี  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 4 แนว
ทางการพัฒนาที 5)
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ การจัด
ประชุมสัมมนา  ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์  ป้ายประชาสัมพันธ์และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562 ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางการพัฒนาที 2)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,225,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,225,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 1,225,000 บาท
 - เงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล จํานวน 1,120,000
 บาท เพือเบิกจ่ายให้แก่ชุมชนทัง 14 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมือง
พล ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน เช่น การจัดงานประเพณี
และวัฒนธรรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 2)   
 -อุดหนุน อสม.ในเขตเทศบาล  จํานวน 105,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตพืนทีชุมชน  14 ชุมชน ๆ ละ 7,500 บาท (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 4) 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 815,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 815,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 815,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาชุมชน เช่น เงินรางวัล ถ้วย
รางวัล เหรียญรางวัล ค่าตอบแทน กรรมการตัดสินกีฬาค่าชุดกีฬา และเจ้า
หน้าทีประจําสนามแข่งขัน ค่านํา–นําแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่ง
ขัน และจัดทําสนามแข่งขันค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด–ปิดการแข่งขัน  ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าอาหารกรรมการและเจ้าหน้าที  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 8)

โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชน ประชาชน  เช่น  ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล การแข่งขัน ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสินการแข่งขัน ค่านําดืม-นําแข็ง  ค่าจัดทําป้ายประชา
สัมพันธ์ การแข่งขัน ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าวัสดุ-อุปกรณ์การแข่ง
ขัน ค่าเบียเลียงเจ้าหน้าทีประจําสนามแข่งขันและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
และเกียวกับการดําเนินโครงการ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
  ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 8)
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โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถินแห่งประเทศไทย จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับ
ประเทศ  เช่น ค่าชุดนักกีฬา-นักกรีฑา พร้อมรองเท้า-ถุงเท้า  ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์กีฬากรีฑา  
ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพัก ค่าเวชภัณฑ์ทางการกีฬา  ค่ารักษาพยาบาลใน
กรณีทีได้รับบาดเจ็บในระหว่างการแข่งขัน  ค่าจ้างเหมารถยนต์  ค่านํามัน
เชือเพลิง และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 1  แนว
ทางการพัฒนาที 8)

โครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายและการแข่งขันการเต้นแอโรบิกด๊านซ์
และกิจกรรมเข้า

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการออกกําลังกายเพือสุขภาพ ได้แก่ ค่า
ของขวัญของรางวัล เงินรางวัลการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอุปกรณ์เครืองไฟฟ้า เครืองเสียง ค่านํา นําแข็ง ค่า
จ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าจ้างเหมารถยนต์เพือนําสมาชิกไปทัศนศึกษา และค่าใช้
จ่ายอืนทีเกียวข้องกับโครงการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 8)

โครงการจัดแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเทศบาล เช่น ค่า
ถ้วยรางวัล ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ในการแข่งขัน  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถาน
ที ค่านําดืม นําแข็งสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ทีจําเป็นและเกียวกับการดําเนินโครงการ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560
-2562  ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 8)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 650,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง   เช่น  ค่าจ้าง
เหมาเวทีจัดกิจกรรม  ค่าจ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรมพืนบ้าน
อีสาน ค่าจ้างเหมาเครืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ เงินรางวัลการแสดง
ค่านําดืม นําแข็ง สําหรับผู้ทีเข้าร่วมกิจกรรม  ค่าจ้างเหมาทํากระทงเล็ก
สําหรับจัดกิจกรรมค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับจัดทําเกียรติบัตร  ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน  ค่าของทีระลึกผู้เข้าประกวดนางนพมาศและ
กรรมการตัดสินฯ  ค่าถ้วยรางวัลการประกวดนางนพมาศ  ค่าจ้างทําสาย
สะพายนางนพมาศ  ค่าโบว์กรรมการตัดสินการประกวดและผู้เข้าประกวด
นางนพมาศ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการฯ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562    ยุทธศาสตร์ที 1  แนว
ทางการพัฒนาที 2)
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าจ้างเหมา
เวทีจัดกิจกรรม  ค่าจ้างเหมา การแสดงศิลปวัฒนธรรมพืนบ้านอีสาน  เงิน
รางวัลการแสดง  ค่าจ้างเหมาเครืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ  
ค่านําดืม นําแข็งสําหรับผู้ทีเข้าร่วมกิจกรรม  ค่าจ้างเหมาทําอาหารเครือง
ดืมถวายพระ  ค่าจ้างเหมาจัดทําพาน บายศรี พวงมาลัย ดอกไม้สดอัญเชิญ
พระ  ค่านําอบไทยสําหรับสรงพระ  ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา  ค่าจ้างทําโล่ประกาศเชิดชูผู้มีบทบาทในการส่งเสริมด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิน   ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัด
ทําเกียรติบัตร  ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน  ค่าของทีระลึกผู้
เข้าประกวดฯกรรมการตัดสินฯ  ค่าถ้วยรางวัลการประกวดนาง
สงกรานต์  ค่าจ้างทําสายสะพายนางสงกรานต์  ค่าโบว์กรรมการตัดสินการ
ประกวด  ผู้เข้าประกวดนางสงกรานต์  ค่าเช่าเครืองปันกระแสไฟฟ้า ไฟ
ประดับ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 1  แนว
ทางการพัฒนาที 2)

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น  เงิน
รางวัลการแสดง   ค่าจ้างเหมาเวทีจัดกิจกรรม ค่าจ้างเหมาการแสดงศิลป
วัฒนธรรมพืนบ้านอีสาน  ค่าจ้างเหมาเครืองเสียงพร้อมอุปกรณ์
ประกอบ  ค่านําดืม นําแข็งสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ค่าจ้างเหมาทํา
อาหารเครืองดืม  ถวายพระ ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา  ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดทําเกียรติบัติ  ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การ
จัดงาน  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินโครงการฯ  
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการ
พัฒนาที 2) 

โครงการจัดงานวันขึนปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึนปีใหม่  เช่น ค่าวัสดุ- อุปกรณ์จัด
กิจการทางศาสนา จ้างเหมา ทําอาหารเครืองดืมถวายพระ  ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับ
การดําเนินโครงการ    (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 2)

โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัน
วิสาขบูชา  เช่น  ค่าวัสดุ- อุปกรณ์  สําหรับการจัดกิจกรรมทางศาสนา  ค่า
ใช้จ่ายในการจัดตกแต่งสถานที  ค่านําดืม นําแข็งสําหรับผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็นและเกียวข้องกับการดําเนินโครงการฯ  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-
2562  ยุทธศาสตร์ที 1   แนวทางการพัฒนาที 2)
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โครงการประกวดร้องสรภัญญะทํานองพืนบ้านอีสาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวดร้องสรภัญญะทํานองพืนบ้าน
อีสาน เช่น  ค่าใช้จ่ายในการ   จัดตกแต่งสถานที ค่าถ้วยรางวัล  เงินรางวัล
การประกวด  ค่าจ้างเหมาเวทีจัดกิจกรรม  ค่านําดืม  นําแข็ง   ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม   ค่าจ้างเหมาเครืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ  ค่าจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฯ   และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง
กับการดําเนินโครงการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
  ยุทธศาสตร์ที 1    

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 1,098,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,098,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตลาดสดน่าซืออย่างยังยืน จํานวน 250,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การจัดประชุม อบรมและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการพัฒนาตลาดและผู้เกียวข้องค่าจัดตังจุดตรวจสารปนเปือน
ในอาหาร  ค่าจัดตังและบํารุงรักษาเครืองชังกลาง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ล้างตลาด และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับโครงการนี (แผนพัฒนาสามปี พ
.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 4  แนวทางการพัฒนาที 1)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น  อาคารตลาดสด และสิงก่อสร้างอืนๆ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 93,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด  เทปใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุด ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  สตาร์ทเตอร์ บาลาส
 คอนเดนเซอร์ เบรกเกอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เครือง ตัดกระแส
ไฟฟ้า
อัตโนมัติ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 655,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 650,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในตลาดสด และแผงลอยของเทศบาล
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในตลาดสดเทศบาล และแผงลอยของเทศบาล 
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งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์  บาลาส
 คอนเดนเซอร์  เบรกเกอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เครืองตัดกระแส
ไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรงขัด
พืน  เข่ง มีด กระติกนําแข็ง กระติกนําร้อนผงซักฟอก นํายาดับกลิน ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น  ไม้ต่าง ๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง นํามันเตา  ถ่าน  แก๊สหุงต้ม  นํามันจาร
บี ฯลฯ 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือ รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ 
ค่าสาธารณูปโภค รวม 180,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเมืองพล 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเมืองพล 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 29,458,680 บาท
งบกลาง รวม 29,458,680 บาท
งบกลาง รวม 29,458,680 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 6,901,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าชําระหนีเงินต้น รวม 5 รายการ  ดังนี 
 1. ชําระหนีเงินต้นเงินกู้ ก.ส.ท.
    1.1  เงินกู้ ก.ส.ท. เพือซือรถยนต์ดับเพลิง และรถยนต์บรรทุกนําแบบ
อเนกประสงค์ (สินสุดสัญญา 
ปี 2561) ตามสัญญากู้เงินเลขที 520/128/2551 ลงวันที 31
 มกราคม 2551 การชําระหนีเทศบาลจะต้องชําระหนีเงินต้นภายในเดือน
กันยายนของทุกปี ซึงในปีงบประมาณ 2560 จํานวน 889,000 บาท เป็น
ปีที 10 
                1.2  เงินกู้ ก.ส.ท. เพือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์อุทยานประวัติ
ศาสตร์บึงละเลิงหวาย  ต้นเงินกู้แยกเป็น  ต้นเงินกู้ 3,908,467.35
 บาท ไม่คิดดอกเบีย ส่วนเงินต้นกู้ 6,081,532.65 บาท อัตราดอกเบีย
ร้อยละ 3   ต่อปี กําหนดชําระคืนภายใน 10 ปี ปีสินสุดสัญญา ปี 2563 ซึง
เทศบาลจะต้องชําระในปี  2560 เป็นปีที 7 
จํานวน 1,024,290 บาท  
   1.3  เงินกู้ ก.ส.ท. เพือจ้างทีปรึกษาออกแบบก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูล
ฝอยและระบบบําบัดนําเสีย ตามสัญญากู้เงินเลขที1136/143/2555 ลงวัน
ที 14 มิถุนายน 2555 ต้นเงินกู้ 6,975,000 บาท อัตราดอกเบียร้อยละ 3
 ต่อปี  กําหนดชําระคืนภายใน 10 ปี การชําระหนี เทศบาลจะต้องชําระ
เงินต้นภายในเดือนกันยายน ของทุกปี ซึงในปีงบประมาณ 2560
 จํานวน  645,490 บาท เป็นปีที 3     
                1.4 เงินกู้ ก.ส.ท.  เพือก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พร้อมครุภัณฑ์ ตามสัญญากู้เงินเลขที1456/23/2558 ลงวัน
ที 17 ธันวาคม 2557 ต้นเงินกู้ 11,200,000 บาท อัตราดอกเบีย
ร้อยละ 3  ต่อปี กําหนดชําระคืนภายใน 10 ปี การชําระหนี เทศบาลจะ
ต้องชําระเงินต้นภายในเดือนกันยายน ของทุกปี  ซึงในปีงบ
ประมาณ 2560  จํานวน 1,006,300 บาท 
   1.5 เงินกู้ ก.ส.ท. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถดูดสิงโสโครกและฉีดล้างท่อ
ระบายนํา และรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังนํา ถังโฟมในตัวพร้อมกระเช้า
ไฟฟ้ากู้ภัย ตามบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินเลขที 1617/60/2559 ลงวัน
ที 12 เมษายน 2559  ลงวันที 14  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2559 ต้นเงิน
กู้ 20,795,000 บาท อัตราดอกเบียร้อยละ 3 ต่อปี กําหนดชําระคืนภาย
ใน 10 ปี การชําระหนีเทศบาลจะต้องชําระเงินต้นภายในเดือน
กันยายน ของทุกปี   ซึงในปีงบประมาณ 2560 จํานวน 1,806,680 บาท  

 2. ชําระหนีเงินต้นเงินกู้ให้แก่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
     - เงินกู้ธนาคารกรุงไทย เพือก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล กําหนด
ชําระหนีภายใน 15 ปี (สินสุดสัญญา ปี 2565) ตามสัญญากู้เงินเลข
ที 10001637347-3 ลงวันท1ี8 มกราคม 2550 และบันทึก ต่อท้าย
สัญญาเงินกู้ลงวันที 25 กุมภาพันธ์ 2553 เปลียนแปลงการคําประกันเงินกู้
จากเดิมใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทประจําเป็นตําแหน่งคําประกัน
ประกอบการด้วย นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และผู้อํานวยการกอง
คลัง การชําระหนีเทศบาลจะต้องชําระหนีเงินต้นภายในเดือนมกราคมของ
ทุกปี จํานวนปีละ 1,530,000 บาท ซึงในปีงบประมาณ 2560 เทศบาลจะ
ต้องชําระเงินต้น จํานวน 1,530,000 บาท เป็นปีที 9 
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ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 1,557,760 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าชําระดอกเบีย รวม 6 รายการ  ดังนี 
1. ชําระดอกเบียเงินกู้ ก.ส.ท. 
 1.1 เงินกู้ ก.ส.ท. เพือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์อุทยานประวัติศาสตร์ บึง
ละเลิงหวาย  ต้นเงินกู้แยกเป็นต้นเงินกู้ 3,908,467.35 บาท ไม่คิด
ดอกเบีย ส่วนเงินต้นกู้ 6,081,532.65 บาท อัตราดอกเบียร้อยละ 3 ต่อ
ปี กําหนดชําระคืนภายใน 10 ปี ปีสินสุดสัญญา ปี 2563 ซึงเทศบาลจะ
ต้องชําระ ในปี  2560  เป็นปีที 7 จํานวน 97,510 บาท   1.2 เงินกู้ ก.ส
.ท. เพือจ้างทีปรึกษาออกแบบก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูลฝอย และระบบ
บําบัดนําเสีย ต้นเงินกู้ 6,975,000 บาท อัตราดอกเบียร้อยละ 3 ต่อปี ตาม
สัญญา กู้เงินเลขที  1136/143/2555 ลงวันที 14 มิถุนายน 2555
 กําหนดชําระคืนภายในกําหนด 10 ปี (สัญญาสินสุดปี 2565) ซึงเทศบาล
จะต้องชําระดอกเบียในปีงบประมาณ  2560 เป็นปีที 3
  จํานวน 172,200 บาท   
 1.3 เงินกู้ ก.ส.ท.  เพือก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พร้อมครุภัณฑ์ ตามสัญญากู้เงินเลขที1456/23/2558 ลงวันที 17
 ธันวาคม 2557 ต้นเงินกู้ 11,200,000 บาท อัตราดอกเบียร้อยละ 3  ต่อ
ปี กําหนดชําระคืนภายใน 10 ปี การชําระหนี เทศบาล จะต้องชําระ
ดอกเบียภายในเดือนกันยายนของทุกปี ซึงในปีงบประมาณ 2560
  จํานวน 306,700 บาท  
 1.4 เงินกู้ ก.ส.ท.  เพือซือรถดับเพลิงชนิดโฟมและรถสูบสิงโสโครก เพือ
จ่ายเป็นดอกเบียร้อยละ 3  ต่อปี กําหนดชําระคืนภายใน 10 ปี การชําระ
หนี เทศบาล จะต้องชําระดอกเบีย ภายในเดือนกันยายนของทุกปี ซึงในปี
งบประมาณ 2560  จํานวน 621,350 บาท 2. ชําระดอกเบียเงินกู้ให้
แก่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
       - เงินกู้ธนาคารกรุงไทย เพือก่อสร้างปรับปรุงตลาดสด
เทศบาล กําหนดชําระหนีภายใน 15 ปี (สินสุดสัญญา ปี 2565) ตาม
สัญญากู้เงินเลขที 10001637347-3 ลงวันที 18 มกราคม 2550 และ
บันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ลงวันที 25 กุมภาพันธ์ 2553 เปลียนแปลงการ
คําประกันเงินกู้จากเดิมใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทประจําเป็นตําแหน่ง
คําประกันประกอบการด้วย นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และผู้อํานวย
การกองคลัง การชําระหนีเทศบาลจะต้องชําระดอกเบียภายในเดือน
มกราคมของทุกปี  ซึงในปีงบประมาณ 2560  เป็นปีที 9
 จํานวน 360,000 บาท   

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 539,400 บาท
เพือจ่ายให้แก่สํานักงานประกันสังคมเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมที
นายจ้างจะต้องจ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที ต้องจ่ายตามระเบียบ ฯ
  

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน จํานวน 320,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองเมืองพล  เป็นเงินช่วย
เหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร  

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,678,000 บาท
 โครงการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ แก่ผู้สูงอายุทียากจน หรือถูกทอดทิงและไม่
สามารถประกอบอาชีพเลียงได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562
 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 5) 
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,236,800 บาท
 โครงการสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคนพิการทีจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการ
ฟืนฟูสมรรถภาพคนพิการทีลงทะเบียนขอรับเบียยังชีพเดือนละ 800
 บาท/คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เบีย ความพิการให้คนพิการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิน(ฉบับที 2) พ
.ศ.2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางการพัฒนาที 5) 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ติดเชือ H.I.V ผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้
รับรอง และทําการวินิจฉัยแล้ว และมีสภาพความเป็นอยู่ยากจนหรือถูก
ทอดทิงขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ เดือน
ละ 500 บาท/คน จํานวน 12 คน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562
 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนาที 5)

สํารองจ่าย จํานวน 245,000 บาท
เพือจ่ายในกรณีทีจําเป็นหรือเร่งด่วน  หรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน     

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 1,819,260 บาท
 1.ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยจํานวน  159,260 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นค่าบํารุง
สันนิบาตประจําปี ในอัตราร้อยละเศษหนึงส่วนหกของรายรับจริงในปีที
ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท)     
 2.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน  400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดการจราจรในเขตเทศบาล เช่น ค่าติด
ตังสัญญาณไฟจราจร ค่าตีเส้นจราจร แผงเหล็ก  ป้ายจราจร สีทา
ถนน  และวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ทีจําเป็นในการจัดการจราจร ตัง(ค่าปรับผู้
กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก)  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 –
 2562 ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 3 ) 
            3.กองทุนประกันสุขภาพ จํานวน  1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน ตังจ่าย
จากรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนว
ทางการพัฒนาที 4) 
            4. ประเภทเงินช่วยการศึกษา จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยการศึกษา สําหรับครูผู้ดูแลเด็ก ตามการจัดสรรค่า
ธรรมเนียมการศึกษา งวดที 2 อัตราคนละ 35,000 บาท  ซึงเป็นไปตาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 2 คน  
            5.ประเภทเงินสมทบกองทุนสวัสดิการเครือข่ายเทศบาลเมืองเมือง
พล (กส.ทพ.)จํานวน50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบให้กองทุนสวัสดิการเครือข่ายคณะกรรมการ
เทศบาลเมืองเมืองพล ให้ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางการพัฒนา
ที 10 )          
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายช่วยค่าทําศพให้แก่พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้างทีตายในราชการตามระเบียบ ฯ   

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 1,798,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  ในอัตราร้อยละ 2  ของรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจําปี (ไม่
รวมรายรับประเภทพันธบัตรเงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทัว
ไป)  

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 531,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ทีไม่ใช่ตําแหน่งครู 

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 748,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจําเกษียณอายุ
ราชการ  จํานวน  3  คน 
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320,000

1,557,760

748,800

10,000

1,819,260

72,000

6,901,760

539,400

12,678,000

1,798,800

245,000

2,236,800

531,100

312,000 312,000

2,376,000 2,376,000

342,000 342,000

954,000 954,000

312,000 312,000

507,120 291,000 1,230,960 1,984,800 9,571,100

67,200 67,200 85,200 456,000 6,206,400

96,000 24,000 240,000 181,620 1,216,800

3,076,860 1,382,100 3,757,200 10,835,570 85,218,760

7,521,600

1,121,300 1,137,340 1,556,900 5,812,270

103,200 85,200 103,200 618,000 994,800

62,000 10,000 100,000 144,000 422,700

85,200

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 66,700 40,000

งบบุคลากร

7,521,600

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 1,082,230 914,500

315,180 360,000

เงนิเดอืนพนกังาน 64,962,730 1,204,300
เงนิเดือน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 3,659,820 1,897,400

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 5,530,800

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง

เงนิเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/

รองนายก

เงนิวทิยฐานะ

เงนิประจ าต าแหน่ง

เงนิเดอืนนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง

นายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรกึษานายกเทศมนตรี นายก

เงนิชว่ยคา่ครองชีพผูร้บับ านาญ

 (ชคบ.)
531,100

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 2,236,800

ส ารองจา่ย 245,000

เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จ

บ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
1,798,800

เบี้ยยงัชีพผูส้งูอายุ 12,678,000

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 539,400

เงนิชว่ยพเิศษ 10,000

คา่ช าระหน้ีเงนิตน้ 6,901,760

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 72,000

เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 748,800

แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

เงนิชว่ยเหลืองบประมาณ

รายจา่ยเฉพาะการโครงการอืน่
320,000

คา่ช าระดอกเบี้ย 1,557,760

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั 1,819,260
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เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน



แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

10,000 10,000

70,000 228,000

150,000 48,000 180,000 585,400 1,191,400

150,000 50,000 200,000

12,942,000 350,000 800,000 1,382,800 18,332,800

230,000 230,000

1. คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรฯ 50,000 50,000

1. โครงการดแูลผูป่้วยเบาหวานและความดนัโลหติสงู 50,000 50,000

1. โครงการตดิตามตรวจสอบคณุภาพของแหลง่น ้าผวิดนิ 30,000 30,000

1. โครงการประกวดและแขง่ขนัทางวชิาการ 30,000

1. โครงการเฝ้าระวงัความปลอดภยัของน ้าอปุโภคบรโิภคในชุมชน 30,000 30,000

1. โครงการมหกรรมการศกึษาทอ้งถิน่ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 100,000

1. โครงการรณรงค์การคดัแยกขยะและทิง้ขยะอยา่งถูกวธีิ 100,000 100,000

1.โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ 250,000

1.โครงการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล 100,000 100,000

1.โครงการเทศบาลเคลือ่นที่ 100,000 100,000

1.โครงการปรบัปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ 300,000 300,000

1.โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 200,000

1.โครงการสง่เสรมิและพฒันาระบบการจดัระเบยีบการจ าหน่ายสนิคา้ในทีห่รือทางสาธารณะ 30,000

10.โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคมุโรคระบบทางเดนิอาหาร 40,000 40,000

11. โครงการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัวยัรุน่และเยาวชนเกีย่วกบัอนามยัการเจรญิพนัธ์ุ 40,000 40,000

12.โครงการเฝ้าระวงัและจดัการปญัหาสเตอรอยด์ทีค่กุคามสขุภาพ 30,000 30,000

13. โครงการเทศบาลเมอืงเมอืงพลปลอดโรคพษิสนุขับา้ 70,000 70,000

14.โครงการสง่เสรมิกจิกรรมเพือ่สขุภาพทีด่ใีนผูส้งูอายุ 100,000 100,000

15.โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคขาดสารไอโอดนีในชุมชน 25,000 25,000

2. โครงการจดักจิกรรมเด็กและเยาวชน 100,000

2. โครงการตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานจดัการขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 50,000 50,000

2. โครงการประเมนิคณุภาพการศกึษา 5,000

2. โครงการพฒันางานสถานทีท่ างานให้น่าอยูด่ว้ยกจิกรรม 5 ส 50,000 50,000

2. โครงการรณรงค์การเฝ้าระวงั ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาพยาธใิบไมใ้นตบัและมะเร็งทอ่น ้าด ี     จ านวน 30,000 30,000

5,000

100,000

30,000

200,000

250,000

100,000

786,000

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและ

พธีิการ

30,000

128,000 30,000

คา่เชา่บา้น 156,000 72,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 2,072,000

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิ

ราชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

คา่เบี้ยประชุม

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนั

เป็นประโยชน์แกอ่งค์กร

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการ



แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

2. โครงการศกึษาดงูานมหกรรมการจดัการศกึษาทอ้งถิน่ (ระดบัประเทศ) 200,000

2. โครงการสงเคราะห์ผูย้ากไรใ้นเขตเมอืง 20,000 20,000

2. โครงการสง่เสรมิและพฒันารา้นอาหารสะอาดรสชาตอิรอ่ย 50,000 50,000

2.คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรฯ 60,000 60,000

2.โครงการจดักจิกรรมเน่ืองในวนั อปพร. 20,000

2.โครงการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาล 50,000 50,000

2.โครงการทบทวนปรบัปรุงและพฒันาเทศบญัญตัดิา้นสาธารณสขุและสขุาภบิาลสิง่แวดลอ้ม 10,000

3. โครงการการศกึษาเพือ่ตอ่ตา้นการใชย้าเสพตดิในเด็กนกัเรียน 80,000

3. โครงการดแูลรกัษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูส้งูอายุ 50,000 50,000

3. โครงการท าปุ๋ ยหมกัและกา๊ซชีวภาพจากขยะมลูฝอย 50,000 50,000

3. โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพของชมรมผูส้งูอายุเทศบาลเมอืงเมอืงพลและทศันศกึษาดงูาน 100,000 100,000

3. โครงการพฒันารา้นจ าหน่ายหม ่ามาตรฐานอาหารปลอดภยั 20,000 20,000

3. โครงการยกยอ่งเชดิชูเกียรตคิรูและบคุลากรดเีดน่ในสถานศกึษา 20,000

3. โครงการอบรมพฒันาบคุลากรทางการศกึษาและศกึษาดงูาน 550,000

3.โครงการจดัต ัง้ศนูย์ปฏบิตักิารและจุดตรวจความปลอดภยัดา้นการจราจรทางถนน
ชว่งเทศกาลปีใหม่ 70,000

3.โครงการอบรมอาสาสมคัรประชาสมัพนัธ์ 30,000 30,000

4.  โครงการจดัท าแผนพฒันาการศกึษา 30,000

4. โครงการประกวดสือ่การเรียนการสอน 10,000

4. โครงการรณรงค์ลา้งสว้มพรอ้มกนัรบัวนัสงกรานต์ 15,000 15,000

4. โครงการสง่เสรมิพฒันาศกัยภาพของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000

4. เงนิคา่ทดแทนกรณีสภาพแวดลอ้มเสือ่มโทรมเนื่องจากระบบก าจดัมลูฝอยของเทศบาล 100,000 100,000

4.โครงการจดัต ัง้ศนูย์ปฏบิตักิารและจุดตรวจความปลอดภยัดา้นการจราจรทางถนนชว่งเทศกาลสงกรานต์ 70,000

4.โครงการอบรมระเบยีบกฎหมายและจรยิธรรมของเจา้หน้าที่ 30,000 30,000

5. โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา 23,083,640

5. โครงการส านกังานสเีขยีว (Green Office) 30,000 30,000

5. โครงการอบรมอาสาสมคัรผูด้แูลผูพ้กิาร 30,000 30,000

5.โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 40,000

5.โครงการให้บรกิารขอ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชน 110,000 110,000

6. โครงการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลติภณัฑ์สขุภาพ 50,000 50,000

6. โครงการพฒันาจดัการศกึษาศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 100,000

6.โครงการประชาสมัพนัธ์แหลง่ทอ่งเทีย่วในเขตอ าเภอพล 10,000 10,000

100,000

40,000

23,083,640

70,000

10,000

30,000

70,000

550,000

20,000

80,000

10,000

20,000

200,000

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน



แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

6.โครงการรณรงค์สง่เสรมิการสวมหมวกนิรภยัฯ 20,000

7. คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรฯ 330,000

7. โครงการพฒันาและตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานอนามยัสิง่แวดลอ้ม 50,000 50,000

7.คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรฯ 40,000 40,000

7.โครงการฝึกอบรมเยาวชนรูท้นัภยั 40,000

8.คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรฯ 40,000

8.โครงการรณรงค์ป้องกนัการแพรร่ะบาดของเช้ือ HIV และโรคเอดส์ 20,000 20,000

9.โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคมุโรคไขเ้ลือดออก 70,000 70,000

คา่ของรางวลัหรือเงนิรางวลั 5,000 5,000

คา่ชดใชค้วามเสยีหาย หรือคา่สนิไหมทดแทน 5,000 5,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรฯ 30,000 300,000 330,000

-คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรฯ 50,000 50,000

คา่พวงมาลยั ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไมแ้ละพวงมาลา 10,000 10,000

โครงการแขง่ขนักีฬาชุมชน 150,000 150,000

โครงการแขง่ขนักีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน 100,000 100,000

โครงการแขง่ขนักีฬานกัเรียนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่แห่งประเทศไทย500,000 500,000

โครงการงานดทีีน้่องท าได้ 60,000

โครงการจงัหวดัขอนแกน่ไมยุ่ง่เกีย่วยาเสพตดิ 60,000

โครงการจดักจิกรรมเทดิพระเกียรตเินื่องในพระราชพธีิเฉลมิพระชนมพรรษา 12 สงิหาคม 100,000 100,000

โครงการจดักจิกรรมเทดิพระเกียรตเินื่องในพระราชพธีิเฉลมิพระชนมพรรษา 5 ธนัวาคม 100,000 100,000

โครงการจดักจิกรรมวนัครอบครวั 20,000

โครงการจดักจิกรรมออกก าลงักายและการแขง่ขนัการเตน้แอโรบกิดา๊นซ์และกจิกรรมเขา้15,000 15,000

โครงการจดัเก็บขอ้มลูพ้ืนฐาน (จปฐ.เขตเมอืง) 80,000

โครงการจดัแขง่ขนักีฬากลุม่โรงเรียนเทศบาล 50,000 50,000

โครงการจดังาน “วนัสตรี-สากล” เทศบาลเมอืงเมอืงพล 20,000

โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 200,000 200,000

โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ 200,000 200,000

โครงการจดังานประเพณีแห่เทยีนเขา้พรรษา 150,000 150,000

โครงการจดังานวนัขึน้ปีใหม่ 20,000 20,000

โครงการจดังานวนัยาเสพตดิโลก 5,000

โครงการจดังานสปัดาห์สง่เสรมิพระพุทธศาสนาวนัวสิาขบชูา 10,000 10,000

5,000

20,000

80,000

20,000

60,000

60,000

40,000

40,000

330,000

20,000

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน



แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

โครงการจดัแสดงและประกวดผลติภณัฑ์ชุมชนเทศบาลเมอืงเมอืงพล 20,000

โครงการจา้งเหมาครูสอนภาษาตา่งประเทศ 792,000

โครงการตลาดสดน่าซ้ืออยา่งย ั่งยืน 250,000 250,000

โครงการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานของชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงเมอืงพล 80,000

โครงการเทศบาลเมอืงเมอืงพลรกัชุมชนรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 70,000

โครงการปกป้องสถาบนัส าคญัของชาตสิง่เสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ 20,000 20,000

โครงการประกวดรอ้งสรภญัญะท านองพ้ืนบา้นอสีาน 70,000 70,000

โครงการปรบัปรุงคณุภาพแผนชุมชน 40,000

โครงการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพและบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการสตรีอาสาพฒันาชุมชนและทศันศกึษาดงูาน 500,000

โครงการฝึกอบรมสมัมนาบคุลากรของเทศบาลและทศันศกึษาดงูาน 100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพแกส่มาชกิในชุมชนเทศบาลเมอืงเมอืงพลและทศันศกึษาดงูาน 60,000

โครงการพฒันางานสาธารณสขุมลูฐาน 180,000

โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกรอ้น 20,000

โครงการสง่เสรมิการพฒันาเมอืงน่าอยูอ่ยา่งย ั่งยืน 10,000

โครงการสง่เสรมิกจิกรรมเพือ่การรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 10,000

โครงการสง่เสรมิวถิีชีวติแบบประชาธปิไตยและสรา้งความปรองดองสมานฉนัท์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 20,000 20,000

งานวนัเทศบาล 30,000 30,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 100,000 625,000 5,000 120,000 350,000 1,530,000

5,000 155,000 280,000

280,000 1,000 90,000 526,000

30,000 10,000 35,000 180,000 325,000

5,000 5,000

90,000 205,000 11,000 45,000 371,000

80,000 1,100,000 5,000 260,000 1,775,000

180,000

10,000 217,000 2,000 25,000 65,000 349,000

60,000 60,000

3,457,570

200,000 203,000

50,000 1,050,000 90,000 1,215,000

5,000 10,000 10,000 175,000 225,000วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 15,000 10,000

วสัดกุอ่สรา้ง 10,000 15,000

วสัดกุารเกษตร 3,000

คา่อาหารเสรมิ (นม) 3,457,570

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

180,000

วสัดงุานบา้นงานครวั 25,000 5,000

80,000 250,000

10,000

วสัดสุ ารวจ

120,000

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 25,000 130,000

ค่าวสัดุ

วสัดเุครือ่งแตง่กาย

วสัดคุอมพวิเตอร์ 60,000

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 10,000

วสัดเุครือ่งดบัเพลงิ

10,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่

100,000 230,000

10,000

10,000

20,000

180,000

60,000

500,000

40,000

70,000

80,000

792,000

20,000

ค่าใช้สอย

งบด าเนินงาน



แผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

8,000 38,000 20,000 120,000 280,000 551,000

50,000 5,000 60,000 115,000

15,000 23,000 38,000

125,000 35,000 30,000 70,000 850,000

710,000 110,000 1,230,000 3,165,000

100,000 100,000

5,000 30,000 100,000 178,000

600,000

16,000 16,000

1,285,000

100,000 100,000

200,000 100,000 50,000 395,000

1,428,000 1,465,000 22,830,680 2,790,500 9,149,900 27,055,090 221,026,520รวม 29,458,680 2,460,000 117,401,470 6,987,200

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 45,000

เงนิอดุหนุนเอกชน 1,225,000 60,000
งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็น

สาธารณประโยชน์

13,000

งบลงทุน
ค่าทีด่นิและ

สิง่ก่อสรา้ง

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิ

และสิง่กอ่สรา้งโครงการซอ่มแซมปรบัปรุง

อาคารเรียน
600,000

ค่าสาธารณูปโภค

คา่บรกิารโทรศพัท์ 30,000

115,000

คา่บรกิารไปรษณีย์

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 550,000 40,000

คา่บรกิารสือ่สารและ

โทรคมนาคม

คา่ไฟฟ้า 1,000,000

วสัดอุืน่

วสัดสุ านกังาน 70,000 15,000

ค่าวสัดุ

งบด าเนินงาน



ส่วนที 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองเมืองพล

อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น



รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายรับจริง

2556 2557 2558

หมวดรายได้

กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด

กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด 0.00 0.00 0.00

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร 0.00 0.00 0.00

ดอกเบียรับจํานํา

ดอกเบียรับจํานํา 0.00 0.00 0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด

รายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้อืน

เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% 0.00 0.00 0.00

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% 0.00 0.00 0.00

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20% 0.00 0.00 0.00

รวมรายรับ 0.00 0.00 0.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่ายจริง

2556 2557 2558

งบกลาง 0.00 0.00 0.00

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00

งบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 0.00

รวมรายจ่าย 0.00 0.00 0.00



ประมาณการรายรับทังสิน 38,505,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 23,505,000 บาท
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด รวม 2,500,000 บาท
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 2,500,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดในปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร รวม 3,000 บาท
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จํานวน 3,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบียเงินฝากธนาคารตังแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึง
กันยายน 2558 เป็นเกณฑ์     

ดอกเบียรับจํานํา รวม 21,000,000 บาท
ดอกเบียรับจํานํา จํานวน 21,000,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบียรับจํานําของเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือน
กันยายน 2558   เป็นเกณฑ์

รายได้เบ็ดเตล็ด รวม 2,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 2,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆทีไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอืนๆ

รายได้อืน  เป็นเงิน 15,000,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 4,500,000 บาท
เงินรางวัลบูรณะท้องถิน  30% ของกําไรสุทธิ

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 7,500,000 บาท
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% ของกําไรสุทธิ

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20% จํานวน 3,000,000 บาท
เงินรางวัลประจําปี  20%   ของกําไรสุทธิ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองเมืองพล

อําเภอ พล  จังหวัดขอนแก่น
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ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  37,350,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 2,590,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,590,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานสถานธนานุบาล  ตังจ่ายจากรายได้ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ และผู้ช่วยผู้จัด
การสถานธนานุบาลตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที 0801.5/ว 1046  ลง
วันที 14 สิงหาคม 2551  เรือง การปรับอัตราค่าจ้างและการกําหนดอัตรา
เงินประจําตําแหน่งของพนักงานสถานธนานุบาล  ตังจ่ายจากรายได้ 

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 2,924,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,624,000 บาท
ค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 60,000 บาท
ค่าพาหนะเหมาจ่าย จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล    ตังจ่าย
จากรายได้

เงินเพิมการครองชีพชัวคราว จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานัก
งาน จ.ส.ท.  ว่าด้วยการเบิกจ่าย เงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงาน
สถานธนานุบาล (ฉบับที 4) พ.ศ. 2555  ตังจ่ายจากรายได้ 

เงินรางวัลเจ้าหน้าที จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล  ผู้ปฏิบัติหน้าทีผู้
ตรวจการและเจ้าหน้าทีทีดําเนินการตรวจสอบทรัพย์รับจํานําคงเหลือปี
ละ 2 ครัง การตรวจสอบทรัพย์รับจํานําประเภททองคําและนาฬิกา การ
ตรวจสอบทรัพย์รับจํานําประจําสัปดาห์ ตังจ่ายจากรายได้ 

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของค่าจ้าง
ประจํา  ตังจ่ายจากรายได้

ค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถาน
ธนานุบาลผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขันสูง หรือใกล้ถึงขันสูงของตําแหน่ง พ.ศ
.2550 ตังจ่ายจากรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ และผู้ช่วยผู้จัด
การสถานธนานุบาลตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที 0801.5/ว 1046  ลง
วันที 14 สิงหาคม 2551  เรือง การปรับอัตราค่าจ้างและการกําหนดอัตรา
เงินประจําตําแหน่งของพนักงานสถานธนานุบาล  ตังจ่ายจากรายได้ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองเมืองพล

อําเภอ พล   จังหวัดขอนแก่น
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เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลทีมีสิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลได้
ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากรายได้

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลทีมีสิทธิเบิกจ่ายเงินช่วยการศึกษา
บุตรได้ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากรายได้  

ค่าอาหาร จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล  ตัง
จ่ายจากรายได้ 

ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 200,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นค่าพาหนะ ค่าเบีย
เลียง และค่าเช่าทีพักให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลทีเดินทางไป
ราชการ ตังจ่ายจากรายได้ 

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ รวม 190,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆให้แก่ผู้รับจ้างทําอย่างใดอย่าง
หนึง เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ตังจ่ายจากรายได้ 
ค่าธรรมเนียมอืนๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใบอนุญาตตังโรงรับจํานําของสถานธนานุบาลและค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ตังจ่ายจากรายได้ 
ค่าเบียประกันอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประกันอัคคีภัยทรัพย์สินของสถานธนานุบาล   ตังจ่าย
จากรายได้
ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและทีดินของสถานธนานุบาล  ตังจ่ายจากราย
ได้ 
ค่าสอบบัญชี จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและ
รับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล  ซึงเป็นค่าตรวจสอบบัญชีค้าง
จ่าย ประจําปีงบประมาณ 2559  โดยกําหนดอัตราตามชันของสถานธนานุ
บาล  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเมืองเมืองพล ชันใหญ่ ต้องชําระค่า
ตรวจสอบบัญชี ปีละ  60,000  บาท        ตังจ่ายจากรายได้        

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ รวม 10,000 บาท
ค่ารับรอง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองดืมและอาหารว่างรับรองผู้มาตรวจเยียมสถานธนานุ
บาลเทศบาลเมืองเมืองพล  ตังจ่ายจากรายได้ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 210,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์  โต๊ะ เก้าอี ตู้  เครือง
พิมพ์ดีด  เครืองปรับอากาศ  เครืองขยายเสียง  อาคารสํานักงาน ฯลฯ
        ตังจ่ายจากรายได้
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ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์   สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือการจ้าง
พิมพ์  วัสดุสํานักงาน  เช่น หมึก กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยาง
ลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ
กระดาษ กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  แบบพิมพ์  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  สิงพิมพ์
ทีได้จากซือหรือจ้างพิมพ์  ทีถูพืน  ตะแกรงวางเอกสาร  นําดืมสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน  เครืองตัดโฟม  เครืองตัด
กระดาษ  กุญแจ  เครืองเย็บกระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์  กระดาน
ไวท์บอร์ด  มูลี  ม่านปรับแสง  เครืองคํานวณเลข(Calculator) ฯลฯ อืน
ของสถานธนานุบาลและอืนๆ  ทีเข้าประเภทรายจ่ายนี  ตังจ่ายจากรายได้ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าและอืนๆทีเข้าประเภท
รายจ่ายนี  ตังจ่ายจากรายได้  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม ผงซักฟอก  สบู่ กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถังนํา นํายา
ขัดพืน นํายาล้างจาน แก้ว จาน ถังขยะ ฯลฯ  ตังจ่ายจากรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น นํามันสน ทินเนอร์ ไม้ต่างๆ สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย แปรงทาสี ฯลฯ ตังจ่ายจากรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน
และสี  ฟิล์ม  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัดขยาย แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) ฯลฯ ตังจ่ายจากรายได้       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นสํารองข้อมูล แผ่นกรองแสงหัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์ ผงหมึกเครืองพิมพ์,ผ้าหมึกเครืองพิมพ์และอืนๆ ทีเข้า
ประเภทรายจ่ายนี  ตังจ่ายจากรายได้  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 210,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล  ตังจ่ายจากรายได้ 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของสถานธนานุบาล   ตังจ่ายจากรายได้ 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของสถานธนานุบาล   ตังจ่ายจากรายได้ 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ในการจัดส่งเอกสารติดต่อ
ราชการต่างๆ ตังจ่ายจากรายได้ 

งบรายจ่ายอืน  เป็นเงิน 15,109,200 บาท
รายจ่ายอืน รวม 15,109,200 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ จํานวน 109,200 บาท
เพือจ่ายให้แก่สํานักงาน จ.ส.ท.ตามทีกําหนดให้ตังไว้แต่ละปี ตังจ่าย
จากรายได้ 
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เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 4,500,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่เทศบาลนําไปบูรณะท้องถิน   ตังจ่ายจากกําไรสุทธิ 

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 7,500,000 บาท
เพือกันไว้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล  ตังจ่ายจากกําไร
สุทธิ 

บําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 3,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องกับสถานธนานุบาลและพนัก
งานสถานธนานุบาลทุกคน       ตังจ่ายจากกําไรสุทธิ 

งบกลาง  เป็นเงิน 16,727,500 บาท
งบกลาง รวม 16,727,500 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร จํานวน 13,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคารให้แก่ธนาคารกรุง
ไทย จํากัด สาขาพล  และธนาคารออมสิน จํากัด สาขาพล  ในกรณีทีสถาน
ธนานุบาลใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี 

เงินช่วยเหลือเพือพัฒนาท้องถินเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินยืมสะสมเทศบาล ในกรณีทีสถานธนานุบาลฯ ไม่
สามารถส่งใช้เงินยืมสะสมเทศบาลภายใน  1  ปี  ให้สถานธนานุบาลฯ  จ่าย
ดอกเบียในอัตราดอกเบียเงินฝากประเภทออมทรัพย์ให้แก่เทศบาลเมือง
เมืองพล

ค่าชําระดอกเบียเงินกู้ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระดอกเบียเงินกู้นอกสัญญา  ในกรณีกู้ยืมเงินกับแหล่งเงิน
ทุนต่างๆ   เพือนํามาเป็นทุนหมุนเวียนในการรับจํานํา   

ค่าชําระดอกเบียเงินกู้ธนาคาร จํานวน 2,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียธนาคารให้แก่ธนาคาร   ธ.ก.ส. สาขาพล ในกรณีที
สถานธนานุบาลกู้เงินแบบเครดิตจากธนาคาร ธ.ก.ส.  สาขาพล

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 417,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนา
นุบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีทีล่วงมา โดยสํานักงาน จ.ส.ท
.จะแจ้งให้สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตังงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเป็นประจําทุกปี 
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ส่วนที 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลเมืองเมืองพล

อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น



รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายรับจริง

2556 2557 2558

หมวดรายได้

ค่าเช่าทรัพย์สินอืน ๆ 0.00 0.00 0.00

ค่าบริการสถานทีจําหน่ายสินค้า 0.00 0.00 0.00

ค่าบริการสถานีขนส่ง 0.00 0.00 0.00

ค่าบริการห้องสุขา 0.00 0.00 0.00

ดอกเบีย 0.00 0.00 0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00

รวมรายรับ 0.00 0.00 0.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานีขนส่งผู้โดยสาร

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่ายจริง

2556 2557 2558

งบกลาง 0.00 0.00 0.00

งบบุคลากร 0.00 0.00 0.00

งบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00

งบลงทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายจ่าย 0.00 0.00 0.00



ประมาณการรายรับทังสิน 2,294,200 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 2,294,200 บาท
ค่าเช่าทรัพย์สินอืน ๆ จํานวน 49,500 บาท
เป็นรายได้จากการให้เช่าติดตังป้ายโฆษณาในสถานีขนส่งได้รับค่าตอบ
แทนเดือนละ 4,125 บาท

ค่าบริการสถานทีจําหน่ายสินค้า จํานวน 48,000 บาท
เป็นรายได้จากการให้เช่าห้องจําหน่ายสินค้าภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เทศบาลเมืองเมืองพล  จํานวน 2 ห้อง  โดยได้รับค่าตอบแทน 2,000
 บาท ต่อ 1 ห้อง  รวมได้ค่าตอบแทนเดือนละ 4,000 บาท

ค่าบริการสถานีขนส่ง จํานวน 1,634,000 บาท
โดยคํานวณจากการเข้าใช้บริการลานจอดของรถโดยสารประจําทางของ
เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน   มิถุนายน 2559  เป็นเกณฑ์  ประมาณการ
รายรับลดลง  เพราะจํานวนรถประจําทางทีเข้าใช้บริการลานจอดของสถานี
ขนส่งลดลง

ค่าบริการห้องสุขา จํานวน 180,000 บาท
เป็นรายได้จากการให้เอกชนเช่าห้องสุขาของสถานีขนส่ง  เพือให้บริการ
และจัดเก็บรายได้จากการเข้าใช้บริการ  โดยได้รับค่าตอบแทนเดือน
ละ  15,000  บาท

งบทัวไปช่วยเหลือ จํานวน 320,000 บาท
ประมาณการตังรับไว้ตามงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานงบกลาง ซึงจ่าย
เพือช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2560

ดอกเบีย จํานวน 52,700 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบียเงินฝากธนาคาร ประจําปีงบประมาณ 2558 ของ
สถานีขนส่ง

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 10,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอืนๆ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองเมืองพล

อําเภอ พล  จังหวัดขอนแก่น
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ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  2,294,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 797,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 797,100 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 677,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  5  อัตรา              

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่ พนักงาน
จ้าง 

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,137,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 329,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จํานวน 55,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น เจ้าหน้าทีตํารวจ  ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
เจ้าหน้าทีอืน ๆ ทีมาช่วยปฏิบัติราชการ 

ค่าเบียประชุม จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมของคณะกรรมการ  ตามระเบียบฯ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 273,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่ พนักงาน พนักงานจ้าง 

ค่าใช้สอย รวม 476,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ รวม 45,500 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพักระหว่างเดินทาง  ค่าพาหนะ
เดินทาง  ค่าลงทะเบียน ฯลฯ  ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง  ทีมีคําสังให้ไปราชการ 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองเมืองพล

อําเภอ พล   จังหวัดขอนแก่น
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ จํานวน 40,500 บาท
 - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาจํานวน           
 500   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 
 - โครงการตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะช่วง
เทศกาลปีใหม่  จํานวน      20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ
โดยสารสาธารณะช่วงเทศกาลปีใหม่  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครืองดืม ค่าจัด
สถานทีและอืนๆ  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์ที 1
 แนวทางการพัฒนาที 6)    
  - โครงการตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะช่วง
เทศกาลสงกรานต์ จํานวน     20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ
โดยสารสาธารณะช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครืองดืม ค่า
จัดสถานที และอืนๆ    (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ยุทธศาสตร์
ที 1 แนวทางการพัฒนาที 6)   

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 329,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ดังนี      -ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
เช่าบริการเคเบิลทีวี ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ   จํานวน  5,000  บาท
  - ค่าจ้างเหมาบริการจํานวน  324,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีตามโครงการ
จ้างเหมาทําความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองเมืองพล  (แผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางการพัฒนาที 4)   
        

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลเช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่า
ของรางวัล ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับการรับรอง รวมทังค่า
บริการและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นเกียวกับการรับรอง ฯลฯ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ดีด  เครือง
ปรินเตอร์ โต๊ะ เก้าอี ตู้  เครืองปรับอากาศ  เครืองขยาย
เสียง  ประตู หน้าต่าง
 ป้ายชือสถานีขนส่ง ป้ายบอกช่องชานชาลา อาคารสํานักงานสถานีขน
ส่ง ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 191,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ
กระดาษ กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี แบบพิมพ์  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  สิงพิมพ์
ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร นําดืมสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน เครืองตัดโฟม  เครืองตัด
กระดาษ  กุญแจ  เครืองเย็บกระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาน
ไวท์บอร์ด  มูลี    ม่านปรับแสง  เครืองคํานวณเลข (Calculator) ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง  ถ้วย
ชาม  ช้อนส้อม  แก้วนํา  จานรองแก้ว  กระติกนําแข็ง  ผงซักฟอก  นํายา
ดับกลิน  ถังนํา  กระติกนําร้อน ฯลฯ  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่างๆ  นํามันทา
ไม้  ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์ ปูนขาว  ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม เหล็กเส้น จอบ  เสียม เครืองวัด
ขนาดเล็ก  
ท่อนําและอุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน
และสี  ฟิล์ม  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัดขยาย แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ เมนบอร์ด สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีซิป กระดาษต่อเนือง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 139,800 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองเมืองพล  

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลเมืองเมือง
พล  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ทีใช้ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลเมืองเมือง
พล 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ในกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เทศบาลเมืองเมืองพล  

งบลงทุน  เป็นเงิน 320,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังกล้องวงจรปิด CCTV เพิมเติม ภายในอาคารสถานีขน
ส่งผู้โดยสาร เทศบาลเมืองเมืองพลจํานวน ๖ จุด ตังจ่ายตามเกณฑ์ราคา
กลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร   (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 6)
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 120,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 120,000 บาท
  -ค่าซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดาน อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลฯ  
จํานวน  100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดาน อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เทศบาลเมืองเมืองพล ทีชํารุดรัวซึม จํานวน ๑ แห่ง  ตังจ่ายจากเงินงบทัวไป
ช่วยเหลืองบเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560
-2562 ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการพัฒนาที 6) 
  -ค่าจ้างทําทางลาดผู้พิการภายในบริเวณอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร   
จํานวน  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทําทางลาดผู้พิการภายในบริเวณอาคารสถานีขนส่งผู้
โดยสารเทศบาลเมืองเมืองพล จํานวน ๑ จุดตามแบบแปลนทีเทศบาล
กําหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางการ
พัฒนาที 6)
         

งบกลาง  เป็นเงิน 40,000 บาท
งบกลาง รวม 40,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่สํานักงานประกันสังคมเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมที
นายจ้างจะต้องจ่าย   ในอัตรา  ร้อยละ  5 ของค่าจ้างทีต้องจ่ายตาม
ระเบียบฯ 
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