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ของ 

เทศบาลเมืองเมืองพล 
อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 



อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

ส่วนที่ 1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลเมืองเมืองพล
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จ านวน        4,582,793.96 
จ านวน        2,947,283.50 
จ านวน        6,683,671.39 
จ านวน        4,071,266.76 
จ านวน          756,427.99 
จ านวน          215,000.00 
จ านวน      76,938,021.67 
จ านวน    110,147,170.00 

จ านวน      11,485,856.39 
จ านวน      94,647,163.09 
จ านวน      67,560,189.41 
จ านวน      15,577,385.00 
จ านวน  0.00 
จ านวน        1,607,839.13 

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชกิสภาเทศบาลเมอืงเมอืงพล

              บดันีถ้ึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองเมืองพล จะได้เสนอร่างเทศบญัญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปต่ีอสภา
เทศบาลเมืองเมืองพลอีกคร้ังหนึง่ ฉะนัน้ ในโอกาสนี ้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองพลจึงขอชี้แจงใหท้่านประธานและสมาชิกทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนนิการ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปงีบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันท่ี 30 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2559 เทศบาลเมืองเมืองพล มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 150,109,944.27 บาท
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 160,599,819.12 บาท
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 47,540,807.45 บาท
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผู้กพันและยังไม่ได้เบกิจ่าย จ านวน 19 โครงการ รวม 5,539,532.77 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน จ านวน 21 โครงการ รวม 14,434,000.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 52,097,120.87 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2559

(1) รายรับจริง จ านวน 206,341,635.27 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร บาท
หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนญุาต บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ บาท
หมวดรายได้เบด็เตล็ด บาท

(2) เงินอุดหนนุท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบวุัตถุประสงค์ จ านวน 15,108,427.98 บาท

หมวดรายได้จากทุน บาท
หมวดภาษีจัดสรร บาท

(3) รายจ่ายจริง จ านวน 190,878,433.02 บาท ประกอบด้วย
งบกลาง บาท

หมวดเงินอุดหนนุท่ัวไป บาท

บาท

งบบคุลากร บาท
งบด าเนนิงาน บาท

งบเงินอุดหนนุ บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนนุท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบวุัตถุประสงค์ จ านวน 15,108,427.98 บาท

งบลงทุน บาท
งบรายจ่ายอื่น

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 130,500.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท
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จ านวน 33,596,006.22
จ านวน 19,549,066.37
จ านวน 13,501,255.57
จ านวน 0.00
จ านวน 0.00
จ านวน 50,908,108.26
จ านวน 0.00
จ านวน 3,567,204.45
จ านวน 137,496,850.00

จ านวน 2,073,261.98
จ านวน 1,970,627.39
จ านวน 102,634.59
จ านวน 0.00
จ านวน 0.00
จ านวน 0.00
จ านวน 0.00
จ านวน 5,647,568.31
จ านวน 0.00

3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาล

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560
รายรับจริง บาท
รายจ่ายจริง บาท
ก าไรสะสม บาท
เงินสะสม บาท
ทุนส ารองเงินสะสม บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล บาท
เงินฝากธนาคาร บาท
ทรัพย์รับจ าน า บาท

ประเภทกิจการสถานีขนส่ง   กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560

รายรับจริง บาท
รายจ่ายจริง บาท
ก าไรสะสม บาท
เงินสะสม บาท
ทุนส ารองเงินสะสม บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล บาท
เงินฝากธนาคาร บาท
ทรัพย์รับจ าน า บาท



รายจ่ายจรงิปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

งบกลาง 11,485,856.39 29,458,680.00 30,619,620.00

งบบคุลากร 94,647,163.09 120,837,730.00 127,913,920.00

งบด าเนนิงาน 67,560,189.41 68,334,110.00 68,816,400.00

งบลงทุน 15,577,385.00 600,000.00 620,000.00

งบเงนิอดุหนุน 1,607,839.13 1,796,000.00 1,671,000.00

190,878,433.02 221,026,520.00 229,640,940.00

190,878,433.02 221,026,520.00 229,640,940.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ



รายรับจริง ปี  2559

4,582,793.96
2,947,283.50
6,683,671.39
4,071,266.76

756,427.99
215,000.00

19,256,443.60

76,938,021.67
76,938,021.67

110,147,170.00
110,147,170.00
206,341,635.27

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองเมืองพล
อ าเภอพล  จงัหวัดขอนแกน่

ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 4,080,000.00 4,210,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,608,400.00 2,614,400.00
หมวดรายได้จากทรัพยสิ์น 6,134,400.00 6,134,400.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 4,200,000.00 4,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 521,000.00 511,000.00
หมวดรายได้จากทุน 10,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 17,553,800.00 17,979,800.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจดัสรร 72,400,000.00 72,670,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน
72,400,000.00 72,670,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอดุหนุนทั่วไป 131,072,810.00 138,994,420.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 131,072,810.00 138,994,420.00
รวม 221,026,610.00 229,644,220.00



ของ

เทศบาลเมืองเมืองพล
อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

ส่วนที่ 2

เทศบญัญตัิ

             เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561



บันทึกหลักการและเหตผุล

ดา้นการพานิชย์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลเมืองเมืองพล
อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ดา้น ยอดรวม
ดา้นบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 28,428,390
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7,094,790

ดา้นบริการชมุชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 123,807,210
แผนงานสาธารณสุข 9,135,100
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,981,780
แผนงานเคหะและชุมชน 22,660,050
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,910,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,745,000

ดา้นการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์ 1,259,000

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง 30,619,620

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น                    269,506,680 

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 229,640,940
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

แผนงานการพาณิชย์                       39,865,740 



12,089,630 5,322,800 20,685,930
4,296,000 0 4,296,000
7,793,630 5,322,800 16,389,930
4,185,400 1,617,460 7,626,460
361,400 341,600 1,094,600
1,664,000 986,860 3,699,860
625,000 289,000 1,244,000
1,535,000 0 1,588,000
100,000 16,000 116,000
100,000 16,000 116,000

16,375,030 6,956,260 28,428,390

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองเมืองพล

อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งาน
งานบริหารทัว่ไป

งานวางแผนสถิตแิละ
วิชาการ

งานบริหารงานคลัง รวมงบ

งบด าเนินงาน 1,823,600
    ค่าตอบแทน 391,600
    ค่าใช้สอย 1,049,000

งบบุคลากร 3,273,500
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,273,500

    เงินอุดหนุน 0

                                      
       รวม

5,097,100

    ค่าวัสดุ 330,000
    ค่าสาธารณูปโภค 53,000
งบเงินอุดหนุน 0
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5,261,790 5,261,790
5,261,790 5,261,790
1,793,000 1,833,000
142,000 142,000
768,000 808,000
715,000 715,000
168,000 168,000
7,054,790 7,094,790

รวมงบ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร 0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0
งบด าเนินงาน 40,000

งาน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

    ค่าสาธารณูปโภค 0
                                      
       รวม

40,000

    ค่าตอบแทน 0
    ค่าใช้สอย 40,000
    ค่าวัสดุ 0
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88,232,270 0 88,232,270
88,232,270 0 88,232,270
34,479,940 65,000 34,974,940
336,400 0 336,400

29,019,610 65,000 29,514,610
3,643,930 0 3,643,930
1,480,000 0 1,480,000
600,000 0 600,000
600,000 0 600,000

123,312,210 65,000 123,807,210

งานศึกษาไมก่ าหนด
ระดบั

รวม

แผนงานการศึกษา

งบด าเนินงาน 430,000
    ค่าตอบแทน 0
    ค่าใช้สอย 430,000

งบ

งบบุคลากร 0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งาน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ

การศึกษา
งานระดบัก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

    ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 0
                                      
       รวม

430,000

    ค่าวัสดุ 0
    ค่าสาธารณูปโภค 0
งบลงทุน 0

10



6,720,100 0 6,720,100
6,720,100 0 6,720,100
1,360,000 320,000 2,365,000
286,000 150,000 436,000
950,000 50,000 1,685,000
85,000 120,000 205,000
39,000 0 39,000

0 50,000 50,000
0 50,000 50,000

8,080,100 370,000 9,135,100

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

แผนงานสาธารณสุข

งบด าเนินงาน 685,000
    ค่าตอบแทน 0
    ค่าใช้สอย 685,000

งบ

งบบุคลากร 0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งาน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน

    เงินอุดหนุน 0
                                      
       รวม

685,000

    ค่าวัสดุ 0
    ค่าสาธารณูปโภค 0
งบเงินอุดหนุน 0
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2,086,780 2,086,780
2,086,780 2,086,780
523,000 845,000
58,000 58,000
389,000 709,000
76,000 78,000

0 50,000
0 50,000

2,609,780 2,981,780

รวมงบ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร 0
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0
งบด าเนินงาน 322,000

งาน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ

สังคมสงเคราะห์
งานสวัสดกิารสังคมและ

สังคมสงเคราะห์

งบเงินอุดหนุน 50,000
    เงินอุดหนุน 50,000
                                      
       รวม

372,000

    ค่าตอบแทน 0
    ค่าใช้สอย 320,000
    ค่าวัสดุ 2,000
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4,927,050 0 0 0
4,927,050 0 0 0
606,000 2,762,000 11,829,000 360,000
176,000 0 0 0
291,000 2,295,000 9,704,000 360,000
119,000 432,000 2,055,000 0
20,000 35,000 70,000 0

0 0 0 0
0 0 0 0

5,533,050 2,762,000 11,829,000 360,000

งานก าจัดขยะมลูฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

งานบ าบัดน้ าเสีย รวมงบ

งบบุคลากร 0 4,927,050

แผนงานเคหะและชมุชน

งาน
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ

เคหะและชมุชน
งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ

    ค่าตอบแทน 0 176,000
    ค่าใช้สอย 1,047,000 13,697,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 4,927,050
งบด าเนินงาน 1,876,000 17,433,000

งบเงินอุดหนุน 300,000 300,000
    เงินอุดหนุน 300,000 300,000

    ค่าวัสดุ 779,000 3,385,000
    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 175,000

                                      
       รวม

2,176,000 22,660,050
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755,000
755,000
1,155,000
1,155,000
1,910,000

975,000 1,745,000
975,000 1,745,000
975,000 1,745,000

งบด าเนินงาน 755,000
    ค่าใช้สอย 755,000
งบเงินอุดหนุน 1,155,000

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งาน
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเขม้แขง็ชมุชน

รวมงบ

งาน
งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

รวมงบ

    เงินอุดหนุน 1,155,000
                                      
       รวม

1,910,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบด าเนินงาน 770,000
    ค่าใช้สอย 770,000
                                      
       รวม

770,000
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921,000 1,239,000
305,000 305,000
111,000 199,000
505,000 735,000
20,000 20,000
20,000 20,000
941,000 1,259,000

30,619,620
30,619,620
30,619,620

แผนงานการพาณิชย์

งาน
งานตลาดสด งานโรงฆ่าสัตว์ รวมงบ

    ค่าสาธารณูปโภค 230,000
งบลงทุน 0
    ค่าครุภัณฑ์ 0

งบด าเนินงาน 318,000
    ค่าใช้สอย 0
    ค่าวัสดุ 88,000

งบกลาง 30,619,620
    งบกลาง 30,619,620
                                      
       รวม

30,619,620

                                      
       รวม

318,000
แผนงานงบกลาง

งาน
งบกลาง รวมงบ

15



16

ยอดรวม

28,428,390
7,094,790

123,807,210
9,135,100
2,981,780

22,660,050
1,910,000
1,745,000

1,259,000

30,619,620
229,640,940

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลเมอืงเมอืงพล
อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

โดยทีเ่ป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอ านาจตามความใน

พระราชบัญญัติเทศบาล  มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองเมืองพล และโดยอนุมัติ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนรวมทัง้ส้ิน 269,506,680 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป เป็น
จ านวนรวมทัง้ส้ิน 229,640,940 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

แผนงาน
ดา้นบริหารทัว่ไป

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ดา้นบริการชมุชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ดา้นการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน
แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น





ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ปี 2559

2,750,000.00      2,894,960.50      2,860,959.06      3,242,576.09     4.73

280,000.00         272,855.95         278,010.66        271,352.97        0.00

1,000,000.00      1,015,133.24      1,055,220.70      1,026,066.90     0.00

50,000.00           52,788.00          47,976.00          42,798.00          0.00

4,080,000.00     4,235,737.69     4,242,166.42     4,582,793.96    

80,000.00           88,095.00          79,935.00          70,845.00          -17.00
0.00 0 0 0 100.00

10,000.00           12,270.50          9,894.00            13,297.50          0.00

30,000.00           46,423.00          22,854.00          22,205.00          0.00

1,500,000.00      1,987,188.00      2,119,920.00      1,938,830.00     16.40

109,000.00         117,000.00         133,000.00        137,800.00        44.00

66,200.00           57,900.00          55,200.00          52,400.00          
0.00

22,250.00           22,650.00          18,430.00          30,940.00          
0.00

10,420.00           9,900.00            8,300.00            9,410.00           0.00

วันที่พิมพ์ : 3/8/2560  14:23:49 หนา้ : 1/1
รายงานประมาณการรายรับ

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเมืองพล

ยอดตา่ง 
(%)

ปี 2561

อ าเภอ พล  จังหวัดขอนแก่น
 

หมวดภาษีอากร

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560

     ภาษีบ ารุงท้องที่ 280,000.00 % 280,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2,750,000.00 % 2,880,000.00

     อากรการฆา่สัตว์ 50,000.00 % 50,000.00
     ภาษีปา้ย 1,000,000.00 % 1,000,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
รวมหมวดภาษีอากร 4,080,000.00 4,210,000.00

     ค่าธรรมเนยีมโรงพักสัตว์ 0.00 % 13,600.00
     ค่าธรรมเนยีมโรงฆา่สัตว์ 80,000.00 % 66,400.00

     ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 20,000.00 % 20,000.00
     ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับใบอนญุาตการขายสุรา 10,000.00 % 10,000.00

     ค่าธรรมเนยีมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏกิูล 100,000.00 % 144,000.00
     ค่าธรรมเนยีมเก็บและขนมูลฝอย 500,000.00 % 582,000.00

     ค่าธรรมเนยีมปดิ โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา

20,000.00 % 20,000.00

     ค่าธรรมเนยีมในการออกหนงัสือรับรองการแจ้งสถานที่
จ าหนา่ยอาหารหรือสะสมอาหาร

50,000.00 % 50,000.00

     ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับทะเบยีนราษฎร 8,000.00 % 8,000.00
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง 
(%)

ปี 2561
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560

23,290.00           18,440.00          24,360.00          28,760.00          0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

24,900.00           10,020.00          13,120.00          14,770.00          0.00

648,450.00         556,750.00         411,900.00        279,900.00        -30.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

7,870.00            4,800.00            39,720.00          1,280.00           0.00

74,950.00           112,614.00         106,050.00        154,811.00        0.00

172,100.00         186,250.00         162,950.00        168,850.00        
0.00

12,500.00          14,100.00          12,600.00          
0.00

1,740.00            1,640.00            1,400.00            1,100.00           0.00

6,470.00            5,605.00            4,085.00            7,485.00           0.00

-                   -                   2,000.00           0.00

2,787,640.00     3,250,045.50     3,225,218.00     2,947,283.50    

20,572.19           22,200.72          29,947.66          33,223.80          0.00

2,954,691.74      6,592,439.74      5,569,072.43      5,588,125.12     0.00

1,208,075.99      1,405,126.73      1,202,354.75      1,062,322.47     0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

4,183,339.92     8,019,767.19     6,801,374.84     6,683,671.39    

     ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับบตัรประจ าตัวประชาชน 18,000.00 % 18,000.00

     ค่าธรรมเนยีมก าจัดขยะมูลฝอย 1,200,000.00 % 1,200,000.00
     ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย์ 5,000.00 % 5,000.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 400,000.00 % 280,000.00
     ค่าธรรมเนยีมอื่น ๆ 500.00 % 500.00

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายบตัรประจ าตัวประชาชน 2,000.00 % 2,000.00
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบยีนราษฎร 2,000.00 % 2,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 50,000.00 % 50,000.00
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบงัคับท้องถิ่น 500.00 % 500.00

     ค่าใบอนญุาตจัดต้ังสถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในครัว หรือพื้นท่ีใด ซ่ึงมีพื้นท่ีเกิน 200 ตาราง
เมตร

5,000.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนญุาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเปน็อันตราย
ต่อสุขภาพ

130,000.00 % 130,000.00

     ค่าใบอนญุาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 5,000.00 % 5,000.00
     ค่าใบอนญุาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,900.00 % 1,900.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,608,400.00 2,614,400.00
     ค่าใบอนญุาตอื่นๆ 500.00 % 500.00

     ค่าเช่าที่ดิน 33,900.00 % 33,900.00
หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย้ 1,000,000.00 % 1,000,000.00
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 5,100,000.00 % 5,100,000.00

รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 6,134,400.00 6,134,400.00
     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 500.00 % 500.00
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง 
(%)

ปี 2561
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560

4,034,338.99      4,524,684.74      3,885,021.81      4,071,266.76     7.14

500,000.00         300,000.00         
4,534,338.99     4,824,684.74     3,885,021.81     4,071,266.76    

6,210.98            198,967.92         15,431.49          3,335.99           -66.67

59,000.00           141,400.00         297,300.00        163,100.00        0.00

5,176.00            4,846.00            4,338.00            4,126.00           0.00

2,058.00            763.00               828.00              800.00              0.00

976,960.00         5,563,605.00      1,085,500.00      585,066.00        0.00

1,049,404.98     5,909,581.92     1,403,397.49     756,427.99       

272,000.00         -                   -                   215,000.00        0.00

272,000.00       -                  -                  215,000.00       

-                    629,775.02         694,922.40        602,310.41        -14.29

57,223,683.19     61,613,385.40    62,574,433.99    58,835,587.47    5.95

-                    -                   -                   5,790,942.08     3.64

507,653.80         290,176.52         275,797.07        267,299.88        0.00

2,085,961.70      2,249,236.56      2,496,900.57      2,406,479.34     15.00

4,560,450.86      3,059,407.51      4,300,736.52      5,176,356.88     -86.49

69,615.04           86,382.03          72,360.35          78,853.52          0.00

760,272.73         629,631.94         605,396.31        416,139.09        -36.51

     เงินช่วยเหลือจากสถานธนานบุาล 4,200,000.00 % 4,500,000.00
หมวดรายไดจ้ากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด
รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์ 4,200,000.00 4,500,000.00

     ค่าขายแบบแปลน 50,000.00 % 50,000.00
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 15,000.00 % 5,000.00

     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 1,000.00 % 1,000.00
     ค่าจ าหนา่ยแบบพิมพ์และค าร้อง 5,000.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 521,000.00 511,000.00
     รายได้เบด็เตล็ดอื่นๆ 450,000.00 % 450,000.00

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 10,000.00 % 10,000.00
หมวดรายไดจ้ากทุน

หมวดภาษีจัดสรร
รวมหมวดรายไดจ้ากทุน 10,000.00 10,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 55,500,000.00 % 58,800,000.00
     ภาษีและค่าธรรมเนยีมรถยนต์และล้อเล่ือน 700,000.00 % 600,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 200,000.00 % 200,000.00
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 5,500,000.00 % 5,700,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 3,700,000.00 % 500,000.00
     ภาษีสุรา 2,000,000.00 % 2,300,000.00

     ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 630,000.00 % 400,000.00
     ค่าภาคหลวงแร่ 70,000.00 % 70,000.00

     เงินช่วยเหลือจากสถานขีนส่ง
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ปี 2559 ยอดตา่ง 
(%)

ปี 2561
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560

4,937,150.00      4,891,978.00      4,978,713.00      3,364,053.00     
0.00

70,144,787.32   73,449,972.98   75,999,260.21   76,938,021.67   

90,111,311.00     90,657,476.00    101,178,064.00   110,147,170.00  
6.04

90,111,311.00     90,657,476.00    101,178,064.00   110,147,170.00  
177,162,822.21  190,347,266.02  196,734,502.77 206,341,635.27 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 72,400,000.00 72,670,000.00

     ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนสิทธิและนติิกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

4,100,000.00 % 4,100,000.00

131,072,810.00 % 138,994,420.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวมทุกหมวด 221,026,610.0
0

229,644,220.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 131,072,810.0

0
138,994,420.00

     เงินอุดหนนุทั่วไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า
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รวม บาท
จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท
จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

วันที่พิมพ์ : 3/8/2560  14:24:14 หนา้ : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2561

เทศบาลเมืองเมืองพล
อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

รายไดจ้ัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 4,210,000

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 2,880,000

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิน้ 229,644,220   บาท  แยกเป็น

โดยประมาณการจากทะเบยีนทรัพย์สิน ทะเบยีนคุมผู้ช าระภาษ ีและสถิติที่จัดเก็บได้ใน
ป ี2559
ภาษีบ ารุงท้องที่ 280,000
โดยประมาณการจากทะเบยีนทรัพย์สิน ทะเบยีนคุมผู้ช าระภาษี
ภาษีปา้ย 1,000,000
โดยประมาณการจากทะเบยีนทรัพย์สิน ทะเบยีนคุมผู้ช าระภาษ ีและสถิติที่จัดเก็บได้ใน
ป ี2559อากรการฆา่สัตว์ 50,000
โดยประมาณการรายรับใกล้เคียงกับปท่ีีผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,614,400
ค่าธรรมเนยีมโรงฆา่สัตว์ 66,400
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงีบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนยีมโรงพักสัตว์ 13,600
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงีบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับใบอนญุาตการขายสุรา 10,000
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงีบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 20,000
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงีบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนยีมเก็บและขนมูลฝอย 582,000
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงีบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนยีมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏกิูล 144,000
โดยค านวณจากสถิติท่ีใหเ้อกชนประมูลเก็บขนส่ิงปฏกิูลเปน็รายปี
ค่าธรรมเนยีมในการออกหนงัสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหนา่ยอาหารหรือสะสมอาหาร 50,000
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปงีบประมาณที่ผ่านมา  
ค่าธรรมเนยีมปดิ โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา 20,000
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปงีบประมาณที่ผ่านมา  
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ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับทะเบยีนราษฎร 8,000
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปงีบประมาณที่ผ่านมา  
ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับบตัรประจ าตัวประชาชน 18,000
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับในปงีบประมาณที่ผ่านมา  
ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย์ 5,000
โดยประมาณการคาดว่าจะได้รับจริง
ค่าธรรมเนยีมก าจัดขยะมูลฝอย 1,200,000
โดยประมาณการรายรับไว้จากสถิติการรับก าจัดขยะมูลฝอย
ค่าธรรมเนยีมอื่น ๆ 500
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงีบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 280,000
 โดยประมาณการรายรับไว้จากสถิติที่คาดว่าจะได้รับ
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายการทะเบยีนราษฎร 2,000
โดยประมาณการรายรับไว้ตามท่ีคาดว่าจะได้รับ
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายบตัรประจ าตัวประชาชน 2,000
โดยประมาณการรายรับไว้ตามท่ีคาดว่าจะได้รับ
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบงัคับท้องถิ่น 500
โดยค านวณจากสถิติท่ีจัดเก็บได้ในป ี2559
ค่าปรับการผิดสัญญา 50,000
โดยค านวณจากสถิติท่ีคาดว่าจะได้รับจริง
ค่าใบอนญุาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเปน็อันตรายต่อสุขภาพ 130,000
โดยค านวณจากสถิติท่ีจัดเก็บได้ในป ี2559 จากค่าใบอนญุาตประกอบการค้าประเภท
ต่างๆค่าใบอนญุาตจัดต้ังสถานที่จ าหนา่ยอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด 
ซ่ึงมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

5,000
โดยประมาณการรายรับซ่ึงคาดว่าจะได้รับ
ค่าใบอนญุาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,900
โดยค านวณจากสถิติท่ีคาดว่าจะจัดเก็บได้จริง
ค่าใบอนญุาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 5,000
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงีบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนญุาตอื่นๆ 500
โดยประมาณการรายรับซ่ึงคาดว่าจะได้รับ

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 6,134,400
ค่าเช่าที่ดิน 33,900
ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง  จากท่ีดินของเทศบาล
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 5,100,000
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โดยค านวณจัดเก็บจากค่าเช่าอาคารพาณิชย์  ค่าเช่าตลาดสดเทศบาล ค่าเช่าทรัพย์สิน
อื่น ฯลฯดอกเบีย้ 1,000,000
โดยค านวณจากดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร  ดอกเบีย้เงินฝาก กสท.
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ 500
ประมาณการไว้โดยคาดว่าจะได้รับ จากทรัพย์สินอื่นๆ

หมวดรายไดจ้ากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์ 4,500,000
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานบุาล 4,500,000
ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจากก าไรสุทธิของสถานธนานบุาลที่จัดสรรให้
เทศบาลหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 511,000
เงินที่มีผู้อุทิศให้ 5,000
ตามที่คาดว่าจะมีผู้อุทิศใหเ้ทศบาล
ค่าขายแบบแปลน 50,000
โดยประมาณการจากการขายแบบแปลนได้ในปท่ีีผ่านมา
ค่าจ าหนา่ยแบบพิมพ์และค าร้อง 5,000

10,000

โดยค านวณจากสถิติท่ีจ าหนา่ยแบบพิมพ์และค าร้องในปทีี่ผ่านมา
ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 1,000
ประมาณการจากการรับรองส าเนาและถ่ายเอกสารซ่ึงคาดว่าจะได้รับ

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 10,000
ประมาณการรับจากรายได้ท่ีเกิดจากการขายทรัพย์สินของเทศบาล  ซ่ึงสามารถจ าหนา่ย
ได้ตามระเบยีบกฎหมายใหอ้ านาจไว้  ซ่ึงคาดว่าจะได้รับ รายไดท้ี่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายได้เบด็เตล็ดอื่นๆ 450,000
ประมาณการจากรายได้เบด็เตล็ดอื่นๆ ท่ีไม่เข้ารายรับประเภทใดประเภทหนึง่ ในหมวดนี้

หมวดรายไดจ้ากทุน

หมวดภาษีจัดสรร 72,670,000
ภาษีและค่าธรรมเนยีมรถยนต์และล้อเล่ือน 600,000
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงีบประมาณที่ผ่านมา 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 58,800,000
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงีบประมาณที่ผ่านมา 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 5,700,000
โดยประมาณการรายรับไว้ซ่ึงคาดว่าจะได้รับจัดสรร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 200,000
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงีบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีสุรา 2,300,000
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงีบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต 500,000
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4,100,000

โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปงีบประมาณที่ผ่านมา ซ่ึงคาดว่าจะได้รับ
ค่าภาคหลวงแร่ 70,000
โดยประมาณการรายรับซ่ึงคาดว่าจะได้รับ

โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปบีประมาณที่ผ่านมา 
รายไดท้ี่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 138,994,420

ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม 400,000
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับปบีประมาณที่ผ่านมา 
ค่าธรรมเนยีมจดทะเบยีนสิทธิและนติิกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน

เงินอุดหนนุทั่วไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 138,994,420
โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินที่ได้รับจัดสรรในปงีบประมาณ พ.ศ. 
2560  แยกเปน็
ประเภทรายรับเงินอุดหนนุท่ัวไป ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่และภารกิจถ่าย
โอน จ านวน  27,295,370  บาท ประกอบด้วย
 -อุดหนนุทั่วไปตามอ านาจหนา้ที่ จ านวน  11,266,970  บาท
 -อุดหนนุส าหรับสนบัสนนุการสงเคราะหเ์บีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ จ านวน156,000 บาท 
-อุดหนนุค่าใช้จ่ายส าหรับสนบัสนนุการสร้างหลักประกันรายได้ใหแ้ก่ผู้สูงอาย ุจ านวน 
12,906,000  บาท
 -อุดหนนุค่าใช้จ่ายส าหรับสนบัสนนุสวัสดิการทางสังคมใหแ้ก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
จ านวน  2,966,400  บาท
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(3) ส าหรับการจัดการการศึกษาภาคบงัคับ จ านวน 1,967,550 บาท 

-เงินเดือน เงินวิทยฐานะ เงินสวัสดิการส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบ เงิน
ค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมส าหร้บพนกังานจ้าง  ทุนการศึกษาส าหรับผู้ดูแลเด็ก
ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหวั) จ านวน 1,967,550 บาท

 -อุดหนนุทั่วไปด้านการศึกษา  จ านวน 111,699,050  บาท
ประกอบด้วย   
(1)ส าหรับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  27,065,540 บาท
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ท่ี มท 0816.2/ว 3301   ลงวันที ่14 
มิถุนายน 2560   แยกรายการดังนี ้ 
- อุดหนนุส าหรับสนบัสนนุอาหารเสริม(นม) จ านวน 3,385,930 บาท
 -อุดหนนุส าหรับสนบัสนนุอาหารกลางวัน   จ านวน 7,158,000 บาท
 -อุดหนนุส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น จ านวน 4,867,400 บาท
 -อุดหนนุส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับ
นกัเรียนยากจน) จ านวน  1,049,000 บาท
 -อุดหนนุส าหรับสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนบุาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 10,155,210 บาท
 -อุดหนนุเพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็คทรอนกิส์ ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0  จ านวน 
450,000 บาท
(2) ส าหรับการจัดการการศึกษาภาคบงัคับ จ านวน  82,665,960 บาท
 -เงินเดือนครูและค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทน จ านวน  82,665,960 บาท
ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว1157 ลง
วันที ่13 มิถุนายน 2560  



จ าแนกแผนงาน ยอดต่าง

(%)

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร                                                      

หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว            

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         4,216,112.84      4,269,795.18       4,008,000.00         3,988,200.00         4,296,000.00           -             4,296,000.00           

ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก 1,578,000.00       954,000.00           954,000.00             954,000.00             954,000.00               -             954,000.00             

ประเภทคําตอบแทนประจ าต าแหนํงนายก/รองนายก -                    312,000.00           312,000.00             312,000.00             312,000.00               -             312,000.00             

ประเภทคําตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก -                    312,000.00           312,000.00             312,000.00             312,000.00               -             312,000.00             

ประเภทคําตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก 342,000.00          335,903.24           306,000.00             306,000.00             342,000.00               -             342,000.00             

ประเภทคําตอบแทนสมาชิกสภาองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    2,296,112.84       2,355,891.94         2,124,000.00           2,104,200.00           2,376,000.00            -             2,376,000.00           

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)                                 5,160,762.26      5,246,551.25       5,636,842.66         5,879,740.50         7,485,390.00           4.12           7,793,630.00           

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 3,870,380.26       3,287,699.19         3,658,142.66           4,026,160.00           5,208,570.00            5.18           5,478,510.00           

ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงาน 397,644.00          335,615.08           254,400.00             254,400.00             321,600.00               -             321,600.00             

ประเภทเงินประจ าต าแหนํง 321,600.00          279,532.98           254,400.00             281,400.00             375,600.00               -             375,600.00             

ประเภทคําจ๎างลูกจ๎างประจ า 372,010.00          351,680.00           410,020.00             465,440.00             486,300.00               6.20           516,440.00             

ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ของลูกจ๎างประจ า 10,128.00           12,804.00             -                       -                       -                         -          -                         

ประเภทคําตอบแทนพนักงานจ๎าง 189,000.00          782,090.00           934,360.00             803,060.00             1,035,840.00            0.95           1,045,680.00           

ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงานจ๎าง  - 197,130.00           125,520.00             49,280.50               57,480.00                2.92-           55,800.00               

รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว 9,376,875.10      9,516,346.43       9,644,842.66         9,867,940.50         11,781,390.00         2.62           12,089,630.00           

รวมงบบุคลากร 9,376,875.10      9,516,346.43       9,644,842.66         9,867,940.50         11,781,390.00         2.62           12,089,630.00         

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                          

ค่าตอบแทน                                                264,037.50        214,662.00          229,767.50           255,322.50           354,000.00             2.09           361,400.00               

ประเภทคําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 27,600.00           43,600.00             91,540.00               76,500.00               50,000.00                -             50,000.00               

ประเภทคําเบี้ยประชุม 812.50               -                      4,062.50                4,062.50                10,000.00                -             10,000.00               

ประมาณการ

ปี2556 ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559

วนัที่พิมพ๑ : 10/8/2560  11:29:11

ปี  2560 ปี  2561

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ 2561

ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองพล  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายจริง
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ประเภทคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                    -                      2,520.00                5,880.00                10,000.00                -             10,000.00               

ประเภทคําเชําบ๎าน 151,954.00          119,817.00           84,000.00               123,000.00             204,000.00               2.94           210,000.00             

ประเภทเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 43,851.00           25,412.00             47,645.00               45,880.00               80,000.00                1.75           81,400.00               

ประเภทเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล 39,820.00           25,833.00             -                       -                       -                         -          -                         

คําตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         

ค่าใช้สอย  2,274,189.73      2,254,925.89       2,010,298.74         2,102,009.22         1,594,000.00           4.39           1,664,000.00           

ประเภทรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ 912,400.00          275,932.00           365,064.94             563,472.00             384,000.00               -             384,000.00               

ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 128,859.00        410,106.00          233,862.00           162,875.00           230,000.00             -             230,000.00             

 -คํารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล   -                    387,300.00           206,620.00             144,095.00             200,000.00               -             200,000.00               

 - คําเล้ียงรับรองประชุมสภาฯ -                    22,806.00             27,242.00               18,780.00               30,000.00                -             30,000.00               

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 1,022,076.05      1,297,166.70       1,121,398.50         1,110,827.64         690,000.00             24.64          860,000.00             

1. งานวันเทศบาล 29,805.00           29,860.00             79,520.00               29,245.00               30,000.00                -             30,000.00                

2. โครงการจัดงานวันที่ 5 ธันวาคม 199,160.00          193,368.00           97,030.00               99,610.00               100,000.00               100.00-        

3. โครงการจัดงานวันที่  12  สิงหาคม 99,740.00           99,400.00             98,060.00               99,750.00               100,000.00               20.00-          80,000.00                

4. โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน -                    496,755.00           174,435.50             524,528.64             100,000.00               20.00-          80,000.00                

5. โครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติฯ -                    -                      -                       -                       20,000.00                -             20,000.00                

6. คําใช๎จํายในการเดินทางไปในราชอาณาจักร ฯ 675,771.05          393,368.70           599,853.00             345,794.00             300,000.00               -             300,000.00               

7. คําของรางวัลหรือเงินรางวัล -                    -                      -                       -                       5,000.00                  -             5,000.00                  

8. คําพวงมาลัย ชํอดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎และพวงมาลา 4,000.00             -                      4,500.00                11,900.00               10,000.00                -             10,000.00                

9. คําชดใช๎ความเสียหายหรือคําสินไหมทดแทน -                    -                      -                       -                       5,000.00                  -             5,000.00                  

10. โครงการสํงเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย -                      -                       -                       20,000.00                -             20,000.00                

11. โครงการเลือกต้ัง นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล -                    -                      -                       -                       -                         100.00        200,000.00               

12. โครงการรณรงค๑สํงเสริมการสวมหมวกนิรภัยฯ -                    -                      -                       -                            -                              -             -                              

13. โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ -                    -                      50,000.00               -                            -                              -             -                              

14. โครงการจัดกิจกรรม 5 ส -                    -                      18,000.00               -                            -                              -             -                              

15. โครงการจัดต้ังศูนย๑ปรองดองฉมานฉันท๑ 84,415.00             -                       -                            -                              -             -                              

16. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครทะเบียนราษฎร๑ 13,600.00           -                      -                       -                            -                              -             -                              

17. โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ -                              100.00        80,000.00                     

18.โครงการขับการน๎อมน าหลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสํูการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน -                              100.00        30,000.00                     
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ประเภทคําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 210,854.68          271,721.19           289,973.30             264,834.58             290,000.00               34.48-          190,000.00                   

ค่าวัสดุ 534,897.32        519,261.56          436,090.68           517,948.29           625,000.00             -             625,000.00             

ประเภทวัสดุส านักงาน 163,164.50          123,619.99           130,010.00             188,448.80             130,000.00               15.38          150,000.00             

ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 7,705.00             8,745.00               4,130.00                12,865.00               15,000.00                -             15,000.00               

ประเภทวัสดุงานบ๎านงานครัว 14,758.00           22,470.00             36,985.00               55,280.00               30,000.00                33.33          40,000.00               
ประเภทวัสดุกํอสร๎าง 5,066.00             40,485.00             32,875.00               17,630.00               50,000.00                30.00-          35,000.00               
ประเภทวัสดุงานยานพาหนะและขนสํง 4,263.95             13,600.00             32,950.00               -                       50,000.00                -             50,000.00               
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 276,525.87          260,511.57           131,440.68             158,030.49             200,000.00               -             200,000.00             
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 2,614.00             -                      -                       10,864.00               10,000.00                50.00          15,000.00               
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร๑ 60,800.00           49,830.00             67,700.00               74,830.00               80,000.00                -             80,000.00               
ประเภทวัสดุอื่นๆ -                    -                      -                       -                       60,000.00                33.33-          40,000.00               

 รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,073,124.55      2,988,849.45       2,676,156.92         2,875,280.01         2,573,000.00           3.01           2,650,400.00           

หมวดค่าสาธารณูปโภค  

ประเภทคําไฟฟูา 1,650,945.14       1,400,754.82         1,385,765.75                      1,454,135.80             1,200,000.00 -                        1,200,000.00 

ประเภทคําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 53,789.08           61,782.33             63,501.71               60,102.56               70,000.00                -             70,000.00               

ประเภทคําบริการโทรศัพท๑ 113,838.55          114,069.37           91,109.40               100,644.06             100,000.00               20.00-          80,000.00               

ประเภทคําบริการไปรษณีย๑ 54,882.10           70,884.00             59,873.00               64,537.97               100,000.00               -             100,000.00             

ประเภทคําบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 100.00        85,000.00               

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 1,873,454.87      1,647,490.52       1,600,249.86         1,679,420.39         1,470,000.00           4.42           1,535,000.00           

รวมงบด าเนินงาน 4,946,579.42      4,636,339.97       4,276,406.78         4,554,700.40         4,043,000.00           3.52           4,185,400.00           

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน๑ 100,000.00        100,000.00          100,000.00           100,000.00           100,000.00             100.00-        

 -อุดหนุนกิจการการชาดอ าเภอพลและจังหวัดขอนแกํน 100,000.00          100,000.00           100,000.00             100,000.00             100,000.00               -             100,000.00               

ประเภทเงินอุดหนุนสํวนราชการ -                    30,000.00           -                      -                      -                       -         -                       

 -อุดหนุน สภ.พล  -                    30,000.00             -                       -                       -                         -          -                         

 -อุดหนุนอ าเภอในการจัดงานสมโภชอ าเภอ 100 ปี -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         

รวมหมวดเงินอุดหนุน 200,000.00          130,000.00          100,000.00           100,000.00           100,000.00             -             100,000.00             

รวมงบเงินอุดหนุน 100,000.00        130,000.00          100,000.00           100,000.00           100,000.00             -             100,000.00             
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งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์ 35,580.00          2,180,700.00       421,320.00           60,000.00             -                       -         -                       

ประเภทครุภัณฑ๑ส านักงาน 8,278.00             147,000.00           328,320.00             60,000.00               -                         -          -                         

ประเภทครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ 9,124.00             33,700.00             70,000.00               -                       -                         -          -                         

ประเภทครุภัณฑ๑ไฟฟูาและวิทยุ 7,000.00             -                      23,000.00               -                       -                         -          -                         

ประเภทครุภัณฑ๑งานบ๎านและงานครัว 5,678.00             -                      -                       -                       -                         -          -                         

ประเภทครุภัณฑ๑งานพาหนะและขนสํง -                    2,000,000.00         -                       -                       -                         -          -                         

ประเภทครุภัณฑ๑โฆษณาและเผยแพรํ 5,500.00             -                      -                       -                       -                         -          -                         

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 42,700.00          98,000.00           -                      5,900,000.00         -                       -         -                       

คําปรับปรุงห๎อง 42,700.00           -                      -                       -                       -                         -          -                         

โครงการทาสีร้ัวและประตูร้ัวส านักงานเทศบาล -                    -                      -                       150,000.00             -                         -          -                         

โครงการปรับปรุงดัดแปลงอาคารส านักงานเทศบาล 3 ชั้น -                    -                      -                       250,000.00             -                         -          -                         

โครงการกํอสร๎างโรงจอดรถและพัสดุ -                    -                      -                       5,500,000.00           -                         -          -                         

ประเภทปรับปรุงซ๎ุมเฉลิมพระเกียรติฯ -                    98,000.00             -                       -                       -                         -          -                         

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 78,280.00          2,278,700.00       421,320.00           5,960,000.00         -                       -         -                       

รวมงบลงทุน 78,280.00          2,278,700.00       421,320.00           5,960,000.00         -                       -         -                       

รวมงานบริหารงานทั่วไป 14,501,734.52    16,561,386.40      14,442,569.44       20,482,640.90       15,924,390.00         2.83           16,375,030.00         

งานวางแผนสถิติและวิชาการ                          

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)                          1,517,150.00      1,762,906.87       2,224,430.90         2,018,728.00         3,318,900.00           100.00-        

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 1,190,284.00       1,124,833.87         1,764,810.90           1,539,728.00           2,667,000.00            8.11           2,883,400.00           

ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงาน 56,871.00           14,550.00             -                       -                       67,200.00                -             67,200.00               

ประเภทเงินประจ าต าแหนํง -                    -                      49,500.00               67,500.00               157,200.00               34.35-          103,200.00             

ประเภทคําจ๎างลูกจ๎างประจ า 215,212.00          313,080.00           410,120.00             410,537.00             427,500.00               48.61-          219,700.00             

ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ของลูกจ๎างประจ า 783.00               4,443.00               -                       963.00                   -                         -          -                         

ประเภทคําตอบแทนพนักงานจ๎าง 54,000.00           196,200.00           -                       -                       -                         -          -                         
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ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงานจ๎าง -                    109,800.00           -                       -                       -                         -          -                         

รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว 1,517,150.00      1,762,906.87       2,224,430.90         2,018,728.00         3,318,900.00           1.37-           3,273,500.00           

รวมงบบุคลาการ 1,517,150.00      1,762,906.87       2,224,430.90         2,018,728.00         3,318,900.00           1.37-           3,273,500.00           

งบด าเนินงาน 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

ค่าตอบแทน                                            129,438.00        84,492.00           170,262.00           154,740.00           280,400.00             39.66          391,600.00               

ประเภทคําตอบแทนผ๎ูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 20,000.00                

ประเภทคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                    -                      -                       10,860.00               20,000.00                -             20,000.00                

ประเภทคําเชําบ๎าน 79,200.00           72,000.00             151,694.00             139,350.00             236,400.00               38.58          327,600.00               

ประเภทเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 23,404.00           11,702.00             18,568.00               4,530.00                24,000.00                -             24,000.00                

ประเภทเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล 26,834.00           790.00                 -                       -                       -                         -          -                         

ค่าใช้สอย 858,826.90        1,062,654.50       1,256,484.20         1,154,355.70         1,220,800.00           14.07-          1,049,000.00           

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 596,117.00          864,778.50           707,293.00             778,678.50             810,800.00               22.42-          629,000.00               

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 150,842.00        178,041.00          482,344.00           341,828.00           370,000.00             5.41           390,000.00               

1.โครงการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 39,295.00           111,605.00           395,865.00             91,717.50               100,000.00               50.00-          50,000.00                

2.โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 10,095.00           13,470.00             10,855.00               22,897.50               50,000.00                -             50,000.00                

3.โครงการอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ๑ -                    -                      -                       29,850.00               30,000.00                33.33-          20,000.00                

4.โครงการอบรมระเบียบกฎหมายและจริยธรรมแกํเจ๎าหน๎าที่ -                    -                      19,600.00               29,850.00               30,000.00                33.33-          20,000.00                

5.โครงการให๎บริการข๎อมูลขําวสารแกํประชาชน 43,280.00           19,300.00             5,320.00                102,640.00             110,000.00               36.36          150,000.00               

6.โครงการประชาสัมพันธ๑แหลํงทํองเที่ยวในเขตอ าเภอพล -                    -                      -                       10,000.00                400.00        50,000.00                

7.คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 58,172.00           33,666.00             50,704.00               64,873.00               40,000.00                25.00          50,000.00                

8.โครงการปรับปรุงศูนย๑บริการให๎ความชํวยเหลือประชาชน -                    -                      -                       -                         -          -                         

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 111,867.90          19,835.00             66,847.20               33,849.20               40,000.00                25.00-          30,000.00                

ค่าวัสดุ         382,240.05        513,896.89          571,665.35           368,598.59           415,000.00             20.48-          330,000.00             

ประเภทวัสดุส านักงาน 154,120.00          129,421.00           136,570.00             37,769.00               70,000.00                28.57-          50,000.00                

ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 16,260.00           39,931.00             3,820.00                3,910.00                30,000.00                -             30,000.00                

ประเภทวัสดุงานบ๎านงานครัว 11,455.00           17,655.00             14,476.00               16,590.00               25,000.00                -             25,000.00                

ประเภทวัสดุกํอสร๎าง 27,666.99           17,756.65             29,983.85               42,001.78               30,000.00                -             30,000.00                

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสํง 3,450.00             -                      15,050.00               -                       20,000.00                -             20,000.00                
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ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 23,970.06           25,458.24             21,824.50               13,752.31               40,000.00                -             40,000.00                

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 104,738.00          213,685.00           280,991.00             180,425.50             150,000.00               43.33-          85,000.00                

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร๑ 40,580.00           69,990.00             68,950.00               74,150.00               50,000.00                -             50,000.00                

 รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,370,504.95      1,661,043.39       1,998,411.55         1,677,694.29         1,916,200.00           7.60-           1,770,600.00           

หมวดค่าสาธารณูปโภค

ประเภทคําไฟฟูา 23,897.95           24,185.40             26,412.28               29,176.64               30,000.00                -             30,000.00                

ประเภทคําบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 7,329.50             8,811.45               8,811.45                8,811.45                23,000.00                -             23,000.00                

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 31,227.45          32,996.85           35,223.73             37,988.09             53,000.00               -             53,000.00               

รวมงบด าเนินงาน 1,401,732.40      1,694,040.24       2,033,635.28         1,715,682.38         1,969,200.00           7.39-           1,823,600.00           

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 -ค่าครุภัณฑ์ 135,000.00        73,000.00           148,000.00           96,000.00             -                       -         -                       

ประเภทครุภัณฑ๑ส านักงาน -                    -                      71,000.00               -                       -                         -          -                         

ประเภทครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ -                    35,000.00             22,000.00               26,000.00               -                         -          -                         

ประเภทครุภัณฑ๑ไฟฟูาและวิทยุ -                    -                      55,000.00               -                       -                         -          -                         

ประเภทครุภัณฑ๑โฆษณาและเผยแพรํ 135,000.00          38,000.00             -                       70,000.00               -                         -          -                         

 -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,990,000.00      318,550.00          -                       350,000.00           -                       -         -                       

ประเภทอาคารต่างๆ 1,990,000.00      -                    -                      -                      -                       -         -                       

ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ 1,990,000.00      -                    -                      -                      -                       -         -                       

ประเภทคํากํอสร๎างสาธารณูปการ 318,550.00           -                       -                       -                         -          -                         

คําติดต้ังจุดกระจายเสียง -                    318,550.00           -                       350,000.00             -                         -          -                         

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,125,000.00      391,550.00          148,000.00           446,000.00           -                       -         -                       

รวมงบลงทุน 2,125,000.00      391,550.00          148,000.00           446,000.00           -                       -         -                       

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 5,043,882.40      3,848,497.11       4,406,066.18         4,180,410.38         5,288,100.00           3.61-           5,097,100.00           
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งานบริหารงานคลัง 

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)                          2,476,912.00      2,967,013.00       3,322,062.23         3,828,974.00         4,828,600.00           10.23          5,322,800.00           

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 1,459,650.00       1,370,960.00         1,477,042.23           1,831,834.00           2,960,000.00            14.24          3,381,500.00            

ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงาน 140,315.00          100,819.00           67,200.00               67,200.00               67,200.00                -             67,200.00                

ประเภทเงินประจ าต าแหนํง 67,200.00           67,200.00             67,200.00               80,700.00               85,200.00                42.25          121,200.00               

ประเภทคําจ๎างลูกจ๎างประจ า 624,616.00          648,150.00           726,560.00             831,880.00             643,100.00               5.48           678,360.00               

ประเภทคําตอบแทนพนักงานจ๎าง 171,000.00          559,450.00           831,310.00             885,740.00             948,960.00               2.74           975,000.00               

ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงานจ๎าง -                    213,120.00           152,750.00             131,620.00             124,140.00               19.82-          99,540.00                

ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ของลูกจ๎างประจ า 14,131.00           7,314.00               -                       -                       -                         -          -                         

รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว 2,476,912.00      2,967,013.00       3,322,062.23         3,828,974.00         4,828,600.00           10.23          5,322,800.00            

รวมงบบุคลากร 2,476,912.00      2,967,013.00       3,322,062.23         3,828,974.00         4,828,600.00           10.23          5,322,800.00           

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าตอบแทน                      264,308.00        112,535.00          159,036.00           180,830.00           225,000.00             51.82          341,600.00               

ประเภทคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                    -                      -                       30,800.00               20,000.00                -             20,000.00                

คําตอบแทนผ๎ูปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 30,850.00           19,950.00             51,700.00               -                       20,000.00                -             20,000.00                

ประเภทคําเชําบ๎าน -                    68,450.00             102,126.00             135,600.00             145,000.00               80.41          261,600.00               

ประเภทเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 73,712.00           19,999.00             5,210.00                14,430.00               40,000.00                -             40,000.00                

ประเภทเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล 159,746.00          4,136.00               -                       -                       -                         -          -                         

ประเภทเงินชํวยเหลือบุตร -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         

ค่าใช้สอย    835,566.96        275,118.67          336,846.67           905,853.72           568,000.00             73.74          986,860.00             

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 653,560.96          117,388.67           164,096.67             165,205.72             188,000.00               382.37        906,860.00             

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 55,330.00          150,430.00          164,500.00           715,678.00           360,000.00             83.33-          60,000.00               

1.โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย๑สิน -                    91,200.00             116,824.00             623,112.00             300,000.00               100.00-        

2.คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 55,330.00           59,230.00             47,676.00               92,566.00               60,000.00                -             60,000.00                

3.โครงการคืนก าไรภาษีให๎แกํผ๎ูช าระภาษี -                    -                      -                       -                         -          -                         
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ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 126,676.00        7,300.00             8,250.00               24,970.00             20,000.00               -             20,000.00               

 -คําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมครุภัณฑ๑ 26,880.00           -                      -                       -                       -                         100.00        20,000.00                

 -คําบ ารุงรรักษาหรือซํอมแซมที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง 99,796.00           -                      -                      -                      -                       -         -                       

ค่าวัสดุ 276,764.91        252,813.87          225,569.98           252,092.98           205,000.00             40.98          289,000.00             

ประเภทวัสดุส านักงาน 7,946.00             157,154.00           119,259.00             139,495.00             80,000.00                105.00        164,000.00               

ประเภทวัสดุงานบ๎านงานครัว -                    6,164.00               9,472.00                13,795.00               10,000.00                -             10,000.00                

ประเภทวัสดุงานยานพาหนะและขนสํง 11,600.00           -                      -                       -                       20,000.00                -             20,000.00                

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 85,826.91           41,195.87             34,010.98               20,736.48               20,000.00                -             20,000.00                

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 10,792.00           48,300.00             -                       13,187.50               15,000.00                -             15,000.00                

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร๑ 160,600.00          -                      62,828.00               64,879.00               50,000.00                -             50,000.00                

ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         

ประเภทวัสดุกํอสร๎าง -                       10,000.00                -             10,000.00                
รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,376,639.87      640,467.54          721,452.65           1,338,776.70         998,000.00             62.07          1,617,460.00           

หมวดค่าสาธารณูปโภค
ประเภทคําไฟฟูา 111,406.18          -                      -                       -                       -                         -          -                         
ประเภทคําน้ าประปา 2,118.60             -                      -                       -                       -                         -          -                         

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 113,524.78        -                    -                      -                       -                         -          -                         
รวมงบด าเนินงาน 3,967,076.65      640,467.54          721,452.65           1,338,776.70         998,000.00             62.07          1,617,460.00           

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน 15,000.00          15,000.00           -                      16,000.00             16,000.00               100.00-        -                         

ประเภทอุดหนุนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่น  - -                      -                       16,000.00               16,000.00                -             16,000.00               
 -อุดหนุนอ าเภอพล(อบต.โจดหนองแก 15,000.00           15,000.00             -                       16,000.00               -                         -          -                         
 -อุดหนุนอ าเภอพล(อบต.โคกสงํา) -                    -                      -                       -                       16,000.00                100.00-        -                         

รวมหมวดเงินอุดหนุน 15,000.00          15,000.00           -                      16,000.00             16,000.00               -             16,000.00               
รวมงบเงินอุดหนุน 15,000.00          15,000.00           -                      16,000.00             16,000.00               -             16,000.00               
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งบลงทุน
 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 -ค่าครุภัณฑ์ 47,920.00          -                    92,890.00             194,000.00           -                       -         -                       
  ประเภทครุภัณฑ๑ส านักงาน 47,920.00           -                      28,000.00               42,000.00               -                         -          -                         
  ประเภทครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ -                    -                      35,000.00               -                       -                         -          -                         
  ประเภทครุภัณฑ๑ยานพาหนะและขนสํง 152,000.00             -                         -          -                         
  ประเภทครุภัณฑ๑โฆษณาและเผยแพรํ -                    -                      29,890.00               -                       -                         -          -                         

 รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 47,920.00          -                    92,890.00             194,000.00           -                       -         -                       
รวมงบลงทุน 47,920.00          -                    92,890.00             194,000.00             -                         -          -                         

หมวดรายจ่ายอ่ืน -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         
ประเภทเงินจ่ายคืนตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         
  - คําประโยชน๑ตอบแทนการใช๎ที่ดินในการกํอสร๎างอาคารพาณิชย๑ให๎เทศบาลฯ -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         
  - เงินชดเชยสํวนตํางในการกํอสร๎างทํอระบายน้ า -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         

รวมหมวดรายจ่ายอ่ืน -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         
รวมงบรายจ่ายอ่ืน -                    -                      -                       -                      -                       -         -                       

รวมงานบริหารงานคลัง 4,029,996.65      3,622,480.54       4,136,404.88         5,377,750.70         5,842,600.00           19.06          6,956,260.00           
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 23,575,613.57    24,032,364.05      22,985,040.50       30,040,801.98       27,055,090.00         5.08           28,428,390.00         

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)                          2,137,628.00      3,086,567.93       3,406,790.00         3,703,110.00         4,376,200.00           20.24          5,261,790.00           

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 1,183,800.00       923,451.93           781,100.00             904,740.00             1,204,300.00            5.34           1,268,570.00            
ประเภทคําจ๎างลูกจ๎างประจ า 687,479.00          703,600.00           780,000.00             878,970.00             914,500.00               4.26           953,500.00               
ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ของลูกจ๎างประจ า 23,349.00           20,316.00             1,310.00                -                       -                         100.00        3,000.00                  
ประเภทคําตอบแทนพนักงานจ๎าง 243,000.00          1,025,500.00         1,528,380.00           1,607,400.00           1,897,400.00            36.73          2,594,280.00            
ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงานจ๎าง -                    413,700.00           316,000.00             312,000.00             360,000.00               22.90          442,440.00               
ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ  พนักงาน -                    -                      -                       -                         -          -                         

รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว 2,137,628.00      3,086,567.93       3,406,790.00         3,703,110.00         4,376,200.00           20.24          5,261,790.00           
รวมงบบุคลากร 2,137,628.00      3,086,567.93       3,406,790.00         3,703,110.00         4,376,200.00           20.24          5,261,790.00           
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งบด าเนินงาน
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน            26,492.00          91,274.00           86,572.00             53,113.00             142,000.00             -             142,000.00             

ประเภทคําตอบแทนผ๎ูปกิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น -                    -                      -                       -                       30,000.00                -             30,000.00                
ประเภทคําเชําบ๎าน 14,400.00           64,800.00             63,000.00               36,000.00               72,000.00                -             72,000.00                
ประเภทเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 8,980.00             20,447.00             23,572.00               17,113.00               40,000.00                -             40,000.00                
ประเภทเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล 3,112.00             6,027.00               -                       -                       -                         -          -                         

ค่าใช้สอย         1,591,141.20      1,265,852.24       1,536,310.71         1,588,407.78         1,516,000.00           49.34-          768,000.00             
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ -                    403,929.00           630,274.00             747,903.00             786,000.00               82.44-          138,000.00             
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 1,438,341.20      646,014.20          606,291.51           637,727.78           500,000.00             18.00-          410,000.00             

1.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน 199,686.20          299,674.20           295,060.00             299,920.68             200,000.00               25.00-          150,000.00               
2.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. 30,000.00           30,000.00             12,010.00               13,710.00               20,000.00                -             20,000.00                
3.โครงการติดต้ังศูนย๑ปฎิบัติการและจุดตรวจความปลอดภัยด๎านการจราจรทางถนนชํวงเทศกาลปีใหมํ 49,950.00           79,300.00             79,300.00               78,100.00               70,000.00                28.57-          50,000.00                
4.โครงการติดต้ังศูนย๑ปฎิบัติการและจุดตรวจความปลอดภัยด๎านการจราจรทางถนนชํวงเทศการสงกรานต๑49,905.00           79,940.00             80,000.00               79,180.00               70,000.00                28.57-          50,000.00                
5.โครงการฝึกซ๎อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย -                    49,900.00             49,331.51               49,741.10               40,000.00                -             40,000.00                
6.โครงการรณรงค๑สํงเสริมการสวมหมวกนิรภัยฯ -                    -                      19,200.00               19,200.00               20,000.00                -             20,000.00                
7.โครงการฝึกอบรมเยาวชนร๎ูทันภัย -                    -                      41,670.00               44,120.00               40,000.00                -             40,000.00                
8.คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ฯ -                    45,220.00             29,720.00               53,756.00               40,000.00                -             40,000.00                
9.โครงการจัดต้ังหนํวยกู๎ชีพ - กู๎ภัยเทศบาล -                    49,580.00             -                       -                       -                         -          -                         
10.โครงการส่ังให๎ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนปฏิบัติหน๎าที่ฯ 1,108,800.00       12,400.00             -                       -                       -                         -          -                         

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 152,800.00          215,909.04           299,745.20             202,777.00             230,000.00               4.35-           220,000.00             
ค่าวัสดุ                     512,968.00        657,097.00          688,265.66           761,808.55           745,000.00             4.03-           715,000.00             

ประเภทวัสดุส านักงาน 16,642.00           15,579.00             31,606.00               17,938.00               15,000.00                -             15,000.00                
ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 5,000.00             10,000.00             2,800.00                9,900.00                10,000.00                -             10,000.00                
ประเภทวัสดุงานบ๎านและงานครัว 2,540.00             2,866.00               4,950.00                14,020.00               5,000.00                  -             5,000.00                  
ประเภทวัสดุกํอสร๎าง 10,000.00           15,000.00             10,000.00               52,992.00               15,000.00                -             15,000.00                
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสํง 26,840.00           35,500.00             220,460.00             116,606.16             130,000.00               -             130,000.00               
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 224,076.00          301,102.00           225,267.66             189,572.39             250,000.00               -             250,000.00               
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 1,000.00             -                      6,000.00                10,000.00               10,000.00                -             10,000.00                
ประเภทวัสดุเคร่ืองแตํงกาย 129,920.00          124,650.00           83,032.00               144,000.00             120,000.00               -             120,000.00               
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร๑ 7,000.00             7,600.00               7,500.00                9,890.00                10,000.00                -             10,000.00                
ประเภทวัสดุเคร่ืองดับเพลิง -                    144,800.00           96,650.00               196,890.00             180,000.00               16.67-          150,000.00               

36



จ าแนกแผนงาน ยอดต่าง

(%)

ประมาณการ

ปี2556 ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561

รายจ่ายจริง

ประเภทวัสดุอื่น 89,950.00           -                      -                       -                       -                         -          -                         
 รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,130,601.20      2,014,223.24       2,311,148.37         2,403,329.33         2,403,000.00           32.38-          1,625,000.00           

หมวดค่าสาธารณูปโภค
ประเภทคําไฟฟูา 94,939.18           107,229.54           112,853.39             203,917.05             115,000.00               -             115,000.00               
ประเภทคําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 17,091.05           18,633.97             7,479.84                29,564.77               40,000.00                -             40,000.00                
ประเภทคําบริการโทรศัพท๑ 9,540.27             8,074.28               5,938.03                5,514.79                13,000.00                53.85-          6,000.00                  
ประเภทคําบริการส่ือสารและโทรคมนาคม -                    -                      -                       -                       -                         100.00      7,000.00                  

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 121,570.50        133,937.79          126,271.26           238,996.61           168,000.00             -             168,000.00             
รวมงบด าเนินงาน 2,252,171.70      2,148,161.03       2,437,419.63         2,642,325.94         2,571,000.00           30.26-          1,793,000.00           

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 -ค่าครุภัณฑ์ 24,000.00          213,000.00          319,900.00           -                      -                       -         -                       

ประเภทครุภัณฑ๑ส านักงาน -                   -                    24,000.00               -                      -                       -         -                       
ประเภทครุภัณฑ๑ไฟฟูาและวิทยุ 24,000.00           138,000.00           259,500.00             -                      -                       -         -                       
ประเภทครุภัณฑ๑โฆษณาและเผยแพรํ -                    75,000.00             36,400.00 -                      -                       -         -                       

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                   213,000.00          319,900.00           -                      -                       -         -                       
รวมงบลงทุน 24,000.00          213,000.00          319,900.00           -                      -                       -         -                       

รวมงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 4,413,799.70      5,447,728.96       6,164,109.63         6,345,435.94         6,947,200.00           1.55           7,054,790.00           

งานเทศกิจ
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ -                    -                      -                      40,000.00               -             40,000.00               
ค่าใช้สอย           -                   -                    -                      -                      40,000.00               -             40,000.00               
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ -                   -                    -                      -                      40,000.00               100.00-        -                       
1.โครงการสํงเสริมและพัฒนาระบบการจัดระเบียบการจ าหนํายสินค๎าในสถานที่หรือทางสาธารณะ -                   -                    -                       -                       30,000.00                -             30,000.00                
2.โครงการทบทวนปรับปรุงและพัฒนาเทศบัญญัติด๎านสาธารณสุขและสุขาภิบาลส่ิงแวดล๎อม -                   -                    -                       -                       10,000.00                -             10,000.00                
3.โครงการรณรงค๑และบังคับใช๎กฏหมายสาธารณสุขและการรักษาความเป็นระบียบเรียบร๎อย  -                   -                    -                       -                       -                       -         -                       

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ -                   -                    -                      -                      40,000.00               -             40,000.00                
รวมงบด าเนินงาน -                   -                    -                      -                      40,000.00               -             40,000.00               

รามงานเทศกิจ -                   -                    -                      -                      40,000.00               -             40,000.00               
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,413,799.70      5,447,728.96       6,164,109.63         6,345,435.94         6,987,200.00           1.54           7,094,790.00           
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แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

     หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว พนักงานเทศบาล 8,451,144.37         5,554,980.00           26.58-          4,078,400.00           

     หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราวพนักงานครูเทศบาล 55,460,649.25       77,602,580.00         8.44           84,153,870.00         

เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 53,949,582.75      59,706,079.00       62,850,403.24         49,421,251.35       64,962,730.00         2.94           66,873,700.00         

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 43,090,206.75    46,231,483.00      50,559,673.24       2,462,491.98         3,365,250.00           4.37           3,512,300.00           

ประเภทเงินเดือนพนักงานครู -                   -                    -                      46,958,759.37       61,597,480.00         2.86           63,361,400.00         

 - เงินเดือนพนักงานเทศบาล  จ านวน  9 อัตรา   ต้ังจํายจากรายได๎  -                    -                      -                       2,462,491.98           3,365,250.00            4.37           3,512,300.00            

 - เงินเดือนพนักงานครูจ านวน  153 อัตรา ครูผ๎ูดูแลเด็ก 2 อัตรา   -                    -                      -                       47,035,499.35         61,597,480.00           2.86           63,361,400.00           

ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 2,776,375.00      3,249,239.00       3,260,800.00         3,979,279.39         5,530,800.00           45.17          8,028,800.00           

 - เงินเพิ่มของพนักงานเทศบาล  ต้ังจํายจากรายได๎  -                    -                      -                       3,973,679.39           134,400.00               10.71          148,800.00               

 - เงินเพิ่มพนักงานครู  ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (การศึกษา) -                    -                      -                       5,600.00                5,396,400.00            46.02          7,880,000.00            

ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 4,786,029.00      6,161,199.00       6,006,550.00         6,447,972.88         85,200.00               21.13          103,200.00             

 - เงินประจ าต าแหนํงของพนักงานเทศบาล     ต้ังจํายจากรายได๎ -                    -                      -                       101,583.00             85,200.00                21.13          103,200.00               

 - เงินประจ าต าแหนํงของพนักงานครู     ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (การศึกษา) -                    -                      -                       6,346,389.88           -                         -          -                         

ประเภทเงินวิทยฐานะ -                   -                    -                      -                      7,521,600.00           27.75          9,609,200.00           

 - เงินวิทยฐานะของพนักงานเทศบาล     ต้ังจํายจากรายได๎ -                    -                      -                       -                       67,200.00                -             67,200.00                

 - เงินวิทยฐานะของพนักงานครูและครูผ๎ูดูแลเด็ก ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (การศึกษา) -                    -                      -                       -                       7,454,400.00            28.00          9,542,000.00            

ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า 936,840.00        980,124.00          1,133,940.00         1,027,800.00         1,082,230.00           5.43           1,141,000.00           

 - ลูกจ๎างประจ ากองการศึกษา  จ านวน  1  อัตรา  ต้ังจํายจากรายได๎   -                    -                      -                       226,160.00             235,070.00               5.03           246,900.00               

 - ลูกจ๎างประจ าที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จ านวน 5 อัตรา ต้ังจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(การศึกษา) -                    -                      -                       801,640.00             847,160.00               5.54           894,100.00               

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,340,000.00      2,121,271.00       1,705,440.00         2,837,310.00         3,659,820.00           41.19-          2,152,370.00           

 - พนักงานจ๎างตามภารกิจ  จ านวน  9  อัตรา  ต้ังจํายจากรายได๎   -                    -                      -                       1,687,230.00           1,667,860.00            100.00-        -                         

 - พนกังานจ๎างตามภารกิจ จ านวน  11  อัตรา พนกังานจ๎างทั่วไป  จ านวน  7 อัตรา  ต้ังจํายจากเงินอุดหนนุทั่วไป(การศึกษา) -                    -                      -                       1,150,080.00           1,991,960.00            8.05           2,152,370.00            
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ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้   -                   947,103.00          184,000.00           -                      315,180.00             100.00-        -                       

ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(การศึกษา) -                   -                    -                      198,180.00           -                       100.00        324,000.00             

ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของลูกจ้างประจ า 20,132.00          15,660.00           -                      -                      -                       -         -                       

รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว 53,949,582.75    59,706,079.00      62,850,403.24       63,911,793.62       83,157,560.00         6.10           88,232,270.00         

รวมงบบุคลากร 53,949,582.75    59,706,079.00      62,850,403.24       63,911,793.62       83,157,560.00         6.10           88,232,270.00         

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 30,340,672.97       31,445,910.00         100.00-        

 ตั้งจ่ายจากรายได้ 2,581,837.65         3,051,200.00           100.00-        

 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 921,190.00           1,772,000.00           100.00-        

 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(การศึกษา) 26,837,645.32       26,622,710.00         100.00-        

ค่าตอบแทน   874,592.00        168,406.00          347,877.00           149,860.00           350,700.00             4.08-           336,400.00             

 ตั้งจ่ายจากรายได้ 149,860.00           269,200.00             5.31-           254,900.00             

 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(การศึกษา) -                      81,500.00               -             81,500.00               

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 51,000.00           40,450.00             190,250.00             6,000.00                128,000.00             24.61-          96,500.00               

 ตั้งจ่ายจากรายได้ 6,000.00               51,500.00                61.17-          20,000.00                

 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(การศึกษา) -                      76,500.00                -             76,500.00                

ประเภทค่าเช่าบ้าน 125,600.00          105,650.00           120,000.00             104,500.00             156,000.00             -             156,000.00             

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,726.00            20,565.00           37,627.00             39,360.00               66,700.00               25.79          83,900.00               

 - พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากรายได้  143,860.00           61,700.00               27.88          78,900.00               

 - พนักงานครูและลูกจ้าง(ผลด.) ตั้งจ่ายจากรายได้  -                      5,000.00                -             5,000.00                

ประเภทเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล 39,746.00           1,741.00               -                       -                       -                         -          -                         

ประเภทคําตอบแทนอื่น 652,520.00          -                      -                       -                       -                         -          -                         

ค่าใช้สอย  12,990,870.98    4,443,390.50       14,886,638.54       26,454,874.43       27,357,640.00         6.07           29,019,610.00         

 ตั้งจ่ายจากรายได้ 2,114,108.43             2,484,000.00               71.50          4,260,000.00               

 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 921,190.00           1,772,000.00           14.79-          1,510,000.00           

 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(การศึกษา) 23,419,576.00       23,083,640.00         0.72           23,249,610.00         

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,364,724.00       1,199,769.50         1,944,607.56           1,845,023.43           2,072,000.00            100.29        4,150,000.00            
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ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ 11,606,616.98      3,154,671.00         12,907,130.98         25,167,640.00         1.50-           24,789,610.00         

 ตั้งจ่ายจากรายได้ 2,114,108.43         312,000.00             140.38        750,000.00             

 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 921,190.00           1,772,000.00           55.42-          790,000.00               

 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(การศึกษา) 23,419,576.00       23,083,640.00         0.72           23,249,610.00         

1. โครงการมหกรรมการศึกษาท๎องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 79,946.00           96,314.00             99,847.72               85,864.00               100,000.00               -             100,000.00               

2. โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่น (ระดับประเทศ) -                    200,000.00           77,611.16               197,406.00             200,000.00               -             200,000.00               

3. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงาน 371,700.00          490,250.00           549,000.00             537,920.00             550,000.00               63.64-          200,000.00               

4. โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 27,602.00           29,900.00             27,000.00               -                       30,000.00                -             30,000.00                

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานครูฯ -                    -                      -                       -                       -                         100.00        30,000.00                

6.โครงการประชุมกลํุมวิชาการเพื่อพัฒนางานวิชาการให๎มีคุณภาพ -                    -                      -                       -                       -                         100.00        10,000.00                

7.โครงการคลินิกภาษาไทย -                    -                      -                       -                       -                         100.00        80,000.00                

8.โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับครูและบุคลการทางการศึกษา -                    -                      -                       -                       -                         100.00        40,000.00                

9. โครงการสนับสนุนและพัฒนาจัดการศึกษาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก -                    100,000.00           -                       100,000.00             100,000.00               -             100,000.00               

10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -                    23,419,576.00       23,083,640.00         0.72           23,249,610.00         

   10.1 คําใช๎จํายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 60,000.00           60,000.00             60,000.00               60,000.00               60,000.00                -             60,000.00                

  10.2 คําใช๎จํายอินเตอร๑เน็ตโรงเรียน 50,400.00           50,400.00             50,400.00               50,400.00               50,400.00                -             50,400.00                

   10.3 โครงการพัฒนาห๎องสมุดโรงเรียน 225,000.00          300,000.00           300,000.00             300,000.00             300,000.00               -             300,000.00               

   10.4 โครงการพัฒนาแหลํงเรียนร๎ูของโรงเรียนส าหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 60,000.00           150,000.00           150,000.00             150,000.00             150,000.00               -             150,000.00               

   10.5 โครงการพัฒนาข๎าราชการครูในโรงเรียน 411,548.00          405,000.00           402,000.00             399,000.00             459,000.00               100.00-        

   10.6 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยการใช๎ 1,100,000.00       2,040,000.00           1,810,000.00           3,000,000.00            25.00-          2,250,000.00            

        โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท๎องถิ่น (SBMLD) -                    

   10.7 โครงการประกวดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเดํน 345,900.00          100,000.00           112,570.00             -                       250,000.00               -             250,000.00               

10.8 โครงการจัดท าศูนย๑การเรียนร๎ูเฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาในสังกัด อปท. -                    -                      -                       -                       -                         -          750,000.00               

   10.9 โครงการพัฒนาครูผ๎ูดูแลเด็กของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 9,000.00             -                      -                       18,000.00               -          

10.10 โครงการรณรงค๑เพื่อปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 39,000.00           37,215.00             70,354.00               47,060.00               157,000.00               63.69-          57,000.00                
   10.11 โครงการสํงเสริมกิจกรรมรักการอํานในสถานศึกษา -                    -                      50,000.00               -                       100,000.00               -             100,000.00               

10.12 โครงการสํงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนบิรหารตามหลักปรัชญาของฯ -                    -                      -                       -                       -                         100.00        100,000.00               
10.13 โครงการสร๎างภูมิค๎ุมกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา -                    -                      -                       -                       -                         100.00        200,000.00               

   10.14 โครงการศูนย๑การเรียนร๎ูส าหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท. 50,000.00           100,000.00           100,000.00             -                       100,000.00               100.00-        
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   10.15 โครงการคําอาหารกลางวัน 5,766,680.00       7,701,166.10           8,962,400.00           7,341,600.00            2.50-           7,158,000.00            

   10.16 คําปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน -                    -                      -                       723,500.00             900,000.00               16.56          1,049,000.00            

   10.17 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาต้ังแตํระดับอนุบาลจนจบ -                    -                      -                       10,899,216.00         10,215,640.00           0.59-           10,155,210.00           

10.18 โครงการจัดหาระบบการบิรหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส๑ ของ อปท. เพื่อเข๎าสํูประเทศไทย 4.0 -                      -                       -                       -                         -          450,000.00               

10.19 คําจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก -                      -                       -                       -                         -          170,000.00               

7. คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ 82,610.00           195,592.00           177,182.00             210,685.00             330,000.00               127.27        750,000.00               

8. โครงการศึกษา อบรม ดูงาน ณ ตํางประเทศ(ประเทศนิวซีแลนด๑) 600,000.00          600,000.00           700,000.00             -                      -                       -         -                       

9. โครงการสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 100,000.00          -                      -                       -                      -                       -         -                       

10. โครงการวําจ๎างครูสอนภาษาชาวตํางชาติ -                    -                      -                       -                      792,000.00             100.00-        

11. คําใช๎จํายในการพัฒนาศูนย๑การเรียนอาเซียนศึกษา -                    -                      -                       -                      -                       -         -                       

12. คําจัดการเรียนการสอน (รายหัว ) ส าหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก -                    -                      -                      -                       -         -                       

13. คําใช๎จํายในการพัฒนาส่ือสารเรียนการสอนโดยการมีสํวนรํวมของครู ชุมชนและนักเรียน -                    -                      -                       -                      -                       -         -                       

14. คําใช๎จํายในการพัฒนาการเรียนร๎ูสํูประชาคมอาเซียน -                    240,000.00           240,000.00             -                      -                       -         -                       

15. คําอาหารเสริมนม 2,227,230.98       -                      -                      -                      -                       -         -                       

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 19,530.00          88,950.00           34,900.00             58,400.00             100,000.00             20.00-          80,000.00               

ค่าวัสดุ           204,670.33        12,189,492.55      3,268,082.18         3,735,938.54         3,755,570.00           2.97-           3,643,930.00           

ตั้งจ่ายจากรายได้ 317,869.22           298,000.00             13.42-          258,000.00             

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (การศึกษา) 3,418,069.32         3,457,570.00           2.07-           3,385,930.00           

ประเภทวัสดุส านักงาน 46,045.00           49,943.00             51,540.00               89,892.00               70,000.00                14.29-          60,000.00                

ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 57,200.00           9,760.00               9,380.00                59,080.00               10,000.00                -             10,000.00                

ประเภทวัสดุงานบ๎านงานครัว 25,000.00           24,939.00             25,000.00               24,855.00               25,000.00                -             25,000.00                

ประเภทวัสดุกํอสร๎าง -                    9,811.00               11,344.50               25,000.00               10,000.00                -             10,000.00                

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสํง -                    2,900.00               -                       -                       25,000.00                -             25,000.00                

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 32,320.33           44,832.58             44,314.00               26,252.22               80,000.00                25.00-          60,000.00                

ประเภทวัสดุการเกษตร -                    -                       9,750.00                3,000.00                  -             3,000.00                  

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 14,225.00           14,950.00             7,245.00                6,000.00                15,000.00                -             15,000.00                

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร๑ 29,880.00           29,530.00             29,900.00               77,040.00               60,000.00                16.67-          50,000.00                
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ประเภทวัสดุคําอาหารเสริม (นม) -                    3,762,323.12         3,089,358.68           3,418,069.32           3,457,570.00            2.07-           3,385,930.00            

ประเภทวัสดุคําอาหารกลางวันเด็กนักเรียน -                    8,240,503.85         -                       -                       -                         -          -                         

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 14,070,133.31    16,801,289.05      18,502,597.72       30,340,672.97       31,463,910.00         4.88           32,999,940.00         

หมวดค่าสาธารณูปโภค

ประเภทคําไฟฟูา 1,291,030.88       774,574.66           998,596.97             1,070,018.96           1,000,000.00            10.00-          900,000.00               

ประเภทคําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 377,914.73          398,248.84           506,658.84             500,451.92             550,000.00               -             550,000.00               

ประเภทคําบริการโทรศัพท๑ 33,388.32           30,865.72             28,031.45               30,462.68               30,000.00                -             30,000.00                

ประเภทคําบริการส่ือสารและโทรคมนาคม -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 1,702,333.93      1,203,689.22       1,533,287.26         1,600,933.56         1,580,000.00           6.33-           1,480,000.00           

รวมงบด าเนินงาน 15,772,467.24    18,004,978.27      20,035,884.98       31,941,606.53       33,043,910.00         4.35           34,479,940.00         

งบเงินอุดหนุน

 หมวดเงินอุดหนุน

ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 30,000.00          -                    -                      -                      105,000.00             100.00-        -                       

 -อุดหนุน อปท.ที่เป็นเจ๎าภาพจัดการแขํงขันกีฬานักเรียน อปท. 30,000.00           -                      -                      -                      -                       -         -                       

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ -                   30,000.00           -                      75,000.00             -                       -         -                       

 - อุดหนุนให๎สถานศึกษาสังกัดอื่น 75,000.00               45,000.00                100.00-        

 -อุดหนุน จ.ขก. ตามโครงการจัดวิ่งขอนแกํนมาราธอนนานาชาติ -                    30,000.00             -                       -                      -                       -         -                       

ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน -                   135,000.00          120,000.00           -                      -                       -         -                       

 -อุดหนุนสถานศึกษาในสังกัดอื่น -                    135,000.00           120,000.00             -                       60,000.00                100.00-        -                         

รวมหมวดเงินอุดหนุน 30,000.00          165,000.00          120,000.00           75,000.00             105,000.00             100.00-        -                       
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000.00          165,000.00          120,000.00           75,000.00             105,000.00             100.00-        -                       

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ 61,300.00          100,000.00          2,469,332.00         487,985.00           -                       -         -                       

ประเภทคําครุภัณฑ๑โฆษณาและเผยแพรํ 18,900.00           -                      -                       170,835.00             -                       -         -                       
ประเภทคําครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ 22,450.00           -                      35,000.00               40,000.00               -                       -         -                       
ประเภทคําครุภัณฑ๑ส านักงาน 19,950.00           -                      98,332.00               277,150.00             -                       -         -                       
ประเภทครุภัณฑ๑ดนตรีและนาฎศิลป์ -                    100,000.00           -                       -                       -                         -          -                         
ประเภทครุภัณฑ๑การศึกษา 336,000.00             -                       -                         -          -                         
ประเภทครุภัณฑ๑ยานพาหนะและขนสํง          2,000,000.00           38,000.00               -                         -          -                         
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                   4,684,723.00       1,897,000.00         796,400.00           600,000.00             -             600,000.00             
ประเภทอาคารตํางๆ -                    4,684,723.00         1,047,000.00           596,400.00             600,000.00               -             600,000.00               
ประเภทคํากํอสร๎างส่ิงสาธารณูปโภค -                    -                      850,000.00             200,000.00             -                         -          

รวมค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 61,300.00          4,784,723.00       4,366,332.00         1,284,385.00         600,000.00             -             600,000.00             
รวมงบลงทุน 61,300.00          4,784,723.00       4,366,332.00         1,284,385.00         600,000.00             -             600,000.00             

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 69,813,349.99    82,660,780.27      87,372,620.22       97,212,785.15       116,906,470.00       5.48           123,312,210.00       
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว
เงินเดือน(ฝุายประจ า) -                    -                      -                       -                       -                         10.00       20.00                      

ประเภทเงินเดือนพนักงาน -                    -                      -                       -                       -                         5.00         10.00                      
ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงาน -                    -                      -                       -                       -                         3.00         6.00                        
ประเภทเงินประจ าต าแหนํง -                    -                      -                       -                       -                         2.00         4.00                        

รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว -                   -                    -                       -                       -                         1.00         2.00                        
รวมงบบุคลากร -                   -                    -                      -                      -                       1.00        2.00                      

งบด าเนินงาน
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย        298,256.00        249,962.00          285,980.00           267,970.00           430,000.00             -             430,000.00             

ประเภทรายจ่ายที่เก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 298,256.00        249,962.00          285,980.00           267,970.00           430,000.00             -             430,000.00             
1.โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ 239,800.00          249,962.00           249,980.00             229,570.00             250,000.00               -             250,000.00               
2.โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน 58,456.00           -                      36,000.00               38,400.00               100,000.00               -             100,000.00               

3. โครงการการศึกษาเพื่อตํอต๎านการใช๎ยาเสพติดในเด็กนักเรียน -                       80,000.00                -             80,000.00                
ประเภทคําบ ารุงรักษาและซํอมแซม -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         

ค่าวัสดุ -                   -                    -                       -                       -                         -          -                         
ประเภทวัสดุส านักงาน -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 298,256.00        249,962.00          285,980.00           267,970.00           430,000.00             -             430,000.00             
รวมงบด าเนินงาน 298,256.00        249,962.00          285,980.00           267,970.00           430,000.00             -             430,000.00             

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 298,256.00        249,962.00          285,980.00           267,970.00           430,000.00             -             430,000.00             
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จ าแนกแผนงาน ยอดต่าง

(%)

ประมาณการ

ปี2556 ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561

รายจ่ายจริง

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ
งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าใช้สอย  17,000.00          21,600.00           21,880.00             56,139.00             65,000.00               -             65,000.00               

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 17,000.00          21,600.00           56,139.00             65,000.00               -             65,000.00               
1.โครงการประกวดและแขํงขันทางวิชาการ 10,000.00           10,000.00             9,900.00                9,900.00                30,000.00                -             30,000.00                
2.โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา -                    -                       -                       5,000.00                  -             5,000.00                  
3.โครงการยกยํองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรดีเดํนในสถานศึกษา 7,000.00             11,600.00             11,980.00               16,470.00               20,000.00                -             20,000.00                
4.โครงการประกวดส่ือการเรียนการสอน -                    -                      29,769.00               10,000.00                -             10,000.00                
5.โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท๎องถิ่น -                    -                       - -                       -                         -          -                         
6.โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน -                    -                       - -                       -                         -          -                         
7.โครงการเข๎าคํายพักแรมแกํนักเรียน ลูกเสือฯ -                    -                       - -                       -                         -          -                         

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 17,000.00          21,600.00           21,880.00             56,139.00             65,000.00               -             65,000.00               
รวมงบด าเนินงาน 17,000.00          21,600.00           21,880.00             56,139.00             65,000.00               -             65,000.00               

งบลงทุน -                      -                       -         -                       
 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                      -                       -         -                       
ค่าครุภัณฑ์ 48,350.00          -                    -                       -                      -                       -         -                       
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา -                   -                    -                      -                      -                       -         -                       
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                   -                    -                      -                      -                       -         -                       
ประเภทอาคารต่าง ๆ -                   -                    -                      -                      -                       -         -                       
 1. คําซํอมแซมอาคารเรียน -                   -                    -                      -                      -                       -         -                       

ประเภทครุภัณฑ๑ไฟฟูาและวิทยุ -                    -                      -                       -                       -                       -         -                       
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 48,350.00          -                    -                      -                      -                       -         -                       

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 48,350.00          -                    -                      -                      -                       -         -                       
รวมงบลงทุน 48,350.00          -                    -                      -                      -                       -         -                       

รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 65,350.00          21,600.00           21,880.00             56,139.00             65,000.00               -             65,000.00               
รวมแผนงานการศึกษา 70,176,955.99    82,932,342.27      87,680,480.22       97,536,894.15       117,401,470.00       5.46           123,807,210.00       
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จ าแนกแผนงาน ยอดต่าง

(%)

ประมาณการ

ปี2556 ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561

รายจ่ายจริง

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

 หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,093,925.00      5,795,729.00       5,082,820.00         5,331,292.97         6,553,900.00           2.54           6,720,100.00           

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 2,323,299.00       2,281,960.00         2,440,940.00           2,445,632.97           3,757,200.00            1.49-           3,701,300.00            

ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงาน 92,240.00           89,820.00             85,200.00               85,200.00               85,200.00                -             85,200.00                

ประเภทเงินประจ าต าแหนํง 67,200.00           67,200.00             67,200.00               94,200.00               103,200.00               -             103,200.00               

ประเภทคําจ๎างลูกจ๎างประจ า 1,038,770.00       1,075,550.00         1,210,280.00           1,372,580.00           1,137,340.00            12.66          1,281,300.00            

ประเภทคําตอบแทนพนักงานจ๎าง 567,000.00          1,543,330.00         1,060,200.00           1,115,680.00           1,230,960.00            5.94           1,304,100.00            

ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงานจ๎าง -                    726,670.00           219,000.00             218,000.00             240,000.00               -             240,000.00               

ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ของลูกจ๎างประจ า 5,416.00             11,199.00             -                       -                       -                         100.00        5,000.00                  

รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว 4,093,925.00      5,795,729.00       5,082,820.00         5,331,292.97         6,553,900.00           2.54           6,720,100.00           

รวมงบบุคลากร 4,093,925.00      5,795,729.00       5,082,820.00         5,331,292.97         6,553,900.00           2.54           6,720,100.00           

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

ค่าตอบแทน 375,869.00        180,589.00          225,715.00           232,610.00           280,000.00             2.14           286,000.00             

ประเภทคําเชําบ๎าน 232,988.00          134,400.00           166,600.00             171,150.00           180,000.00             3.33           186,000.00             

ประเภทเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 33,628.00           43,199.00             59,115.00               61,460.00             100,000.00             -             100,000.00             

ประเภทเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล 109,253.00          2,990.00               -                       -                       -                         -          -                         

ค่าใช้สอย             1,833,525.00      218,558.50          653,286.00           824,354.00           1,020,000.00           6.86-           950,000.00             

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,739,560.00      125,562.50          524,071.04           744,924.00           800,000.00             -             800,000.00             

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 39,735.00          41,104.00           91,049.96             50,180.00             100,000.00             50.00-          50,000.00               

1.คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 39,735.00           41,104.00             61,074.96               44,952.00               -                         100.00      50,000.00                

2.โครงการพัฒนางานสถานที่ท างานให๎นําอยูํด๎วยกิจกรรม 5 ส -                    -                      29,975.00               5,228.00                -                         -          -                         

3.เงินคําทดแทนกรณีสภาพแวดล๎อมเส่ือมโทรมฯ -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         
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จ าแนกแผนงาน ยอดต่าง

(%)

ประมาณการ

ปี2556 ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561

รายจ่ายจริง

ประเภทคําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 51,730.00           51,892.00             38,165.00               29,250.00               120,000.00               16.67-          100,000.00               

คําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมครุภัณฑ๑ 2,500.00             -                      -                       -                       -                         -          -                         

คําบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมส่ิงกํอสร๎าง -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         

ค่าวัสดุ     79,908.50          113,273.00          103,541.00           116,153.00           148,000.00             42.57-          85,000.00               

ประเภทวัสดุส านักงาน 42,783.50           36,229.00             43,151.00               57,698.00               60,000.00                16.67-          50,000.00                

ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 1,600.00             -                      6,000.00                -                       8,000.00                  37.50-          5,000.00                  

ประเภทวัสดุงานบ๎านและงานครัว 6,025.00             14,908.00             19,430.00               12,239.00               20,000.00                50.00-          10,000.00                

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ -                    -                      -                       -                       10,000.00                100.00        20,000.00                

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ -                    4,392.00               1,960.00                12,755.00               10,000.00                100.00-        -                         

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร๑ 29,500.00           27,200.00             33,000.00               33,461.00               35,000.00                100.00-        -                         

ประเภทวัสดุอื่นๆ -                    -                      -                       -                       5,000.00                  100.00-        -                         

ประเภทวัสดุกํอสร๎าง -                    30,544.00             -                       -                       -                         -          -                         

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,289,302.50      512,420.50          982,542.00           1,173,117.00         1,448,000.00           8.77-           1,321,000.00           

 หมวดค่าสาธารณูปโภค    37,253.23          47,974.24           25,033.25             24,159.60             60,000.00               100.00-        -                         

ประเภทคําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 16,478.86           27,360.72             2,989.59                3,485.53                30,000.00                50.00-          15,000.00                

ประเภทคําบริการโทรศัพท๑ 20,774.37           20,613.52             22,043.66               20,674.07               30,000.00                20.00-          24,000.00                

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 37,253.23          47,974.24           25,033.25             24,159.60             60,000.00               35.00-          39,000.00               

รวมงบด าเนินงาน 2,326,555.73      560,394.74          1,007,575.25         1,197,276.60         1,508,000.00           9.81-           1,360,000.00           

งบลงทุน -                         

 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                         

ค่าครุภัณฑ์ -                   46,900.00           155,760.00           -                       -                         -          -                         

ประเภทครุภัณฑ๑ส านักงาน -                    11,900.00             60,760.00               -                       -                         -          -                         

ประเภทครุภัณท๑คอมพิวเตอร๑ -                    35,000.00             95,000.00               -                       -                         -          -                         

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    46,900.00           155,760.00           -                      -                       -         

รวมงบลงทุน -                    46,900.00           155,760.00           -                      -                       -         

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 6,420,480.73      6,403,023.74       6,246,155.25         6,528,569.57         8,061,900.00           0.23           8,080,100.00           
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รายจ่ายจริง

งานโรงพยาบาล

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

ค่าใช้สอย 201,000.00        159,992.00          -                      -                      -                       -         -                       

ประเภทรายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ 201,000.00          159,992.00           -                      -                      -                       -         -                       

1.โครงการพัฒนาศักยภาพด๎านสาธารณสุข 201,000.00          80,000.00             -                      -                       -                         -          -                         

2.โครงการสร๎างเสริมภูมิค๎ุมกันวัยรํุนและเยาวชนฯ -                    -                      -                      -                       -                         -          -                         

3.โครงการสํงเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีในผ๎ูสูงอายุ -                    69,992.00             -                      -                       -                         -          -                         

4.โครงการเฝูาระวังและแก๎ไขปัญหาทุพโภชนาการฯ -                    10,000.00             -                      -                       -                         -          -                         

5.โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน -                    -                      -                       -                         -          -                         

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  201,000.00        159,992.00          -                      -                      -                       -         -                       

รวมงบด าเนินงาน 201,000.00        159,992.00          -                      -                      -                       -         -                       

งบเงินอุดหนุน

 หมวดเงินอุดหนุน                                     

1.ประเภทอุดหนุนโรงพยาบาลพล 100,000.00          130,000.00           -                      -                      -                       -         -                       

2.ประเภทอุดหนุน อสม. -                    -                      -                      -                       -         -                       

รวมหมวดเงินอุดหนุน 100,000.00        130,000.00          -                      -                      -                       -         -                       

รวมงบเงินอุดหนุน 100,000.00        130,000.00          -                      -                      -                       -         -                       

รวมงานโรงพยาบาล 301,000.00        289,992.00          -                      -                      -                       -         -                       

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบด าเนินงาน

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย 538,620.00        369,003.00          471,880.20           596,877.50           640,000.00             7.03           685,000.00             

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการฯ           538,620.00          369,003.00           471,880.20             596,877.50           640,000.00             7.03           685,000.00             

1. โครงการส ารวจและจัดท าระบบข๎อมูลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล -                    -                      -                       20,000.00               -                         -          -                         

2. โครงการสาธารณสุขเคล่ือนที่ -                    -                      -                       66,700.00               -                         -          100,000.00               

3. โครงการเฝูาระวังความปลอดภัยของน้ าอุปโภคบริโภคในชุมชน -                    -                      14,295.20               26,910.50               30,000.00                -             30,000.00                

4. โครงการรณรงค๑ปูองกันการแพรํระบาดของเชื้อ HIV และโรคเอดส๑ -                    -                      -                       9,675.00                20,000.00                100.00-        -                         

5. โครงการเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก 93,000.00           -                      -                       67,707.00               70,000.00                -             70,000.00                
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6. โครงการเฝูาระวังปูองกันโรคระบบทางเดินอาหาร -                    -                      -                       39,900.00               40,000.00                -             40,000.00                

7. โครงการคนเมืองพลมั่นใจ อาหารทุกร๎าน สะอาดและอรํอย -                    -                      12,130.00               17,484.00               50,000.00                100.00-        -                         

8. โครงการจัดการสุขาภิบาลอาหารในวันเด็กแหํงชาติ -                    -                      -                       9,944.00                -                         -          -                         

9. โครงการส๎รางเสริมภูมิค๎ุมกันวัยรํุนและเยาวชนเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ๑ -                    -                      -                       39,845.00               40,000.00                -             40,000.00                
10. โครงการเฝูาระวังและจัดการปัญหาสเตอรอยด๑ที่คุกคามสุขภาพ -                    -                      -                       27,243.00               30,000.00                100.00-        -                         
11. โครงการจัดต้ังและพัฒนาศูนย๑สามวัยระดับชุมชน -                    -                      141,120.00             57,000.00               -                         -          -                         
12. โครงการเทศบาลเมืองเมืองพลปลอดโรคพิษสุนัขบ๎า -                    45,000.00             51,300.00               69,998.00               70,000.00                -             70,000.00                
13. โครงการสํงเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีในผ๎ูสูงอายุ -                    -                      -                       101,440.00             100,000.00               70.00-          30,000.00                
14. โครงการพัฒนาร๎านจ าหนํายหม่ ามาตรฐานอาหารปลอดภัย -                    -                      -                       19,325.00               20,000.00                50.00          30,000.00                
15. โครงการรณรงค๑ล๎างส๎วมพร๎อมกันรับวันสงกรานต๑ 5,000.00             5,000.00               7,760.00                8,510.00                15,000.00                -             15,000.00                
16. โครงการส านักงานสีเชียว (Green Office) -                    -                      -                       15,196.00               30,000.00                -             30,000.00                
17. โครงการพัฒนาศักยภาพด๎านสาธารณสุข 157,900.00          -                      85,275.00               -                       -                         -          -                         
18. โครงการรณรงค๑ลดภาวะโลกร๎อน -                    2,400.00               -                       -                       -                         -          -                         
19. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 199,420.00          127,000.00           -                       -                       -                         -          -                         
20. โครงการเฝูาระวังปูองกันโรคติดตํอในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล 26,000.00           57,000.00             150,000.00             -                       -                         -          -                         
21. โครงการรณรงค๑ตํอต๎านโรคเอดส๑ -                    50,000.00             10,000.00               -                       -                         -          -                         
22. โครงการตลาดสดนําซ้ืออยํางยั่งยืน -                    59,968.00             -                       -                         -          -                         
23. โครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท๎าเปื่อยให๎โค-กระบือ 7,300.00             -                      -                       -                       -                         -          -                         
24.โครงการรณรงค๑ปูองกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน -                    -                      -                       -                       25,000.00                100.00-        -                         
25. โครงการค๎ุมครองผ๎ูบริโภคฯ -                    -                      -                       -                       50,000.00               100.00-        -                         
26. โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ๑ส่ิงแวดล๎อม -                    19,660.00             -                       -                       -                         -          -                         
27. โครงการสํงเสริมจัดระเบียบการจ าหนํายสินค๎าฯ -                    2,975.00               -                       -                       -                         -          -                         
28. โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานชุมชน -                    -                      -                       -                       -                         -          180,000.00               
29. โครงการสํงเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการจ าหนํายอาหาร -                    -                      -                       -                       -                         -          50,000.00                
30. โครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า 50,000.00           -                      -                       -                       -                         -          -                         
31. โครงการพัฒนาและติดตามประเมินผลด าเนินงานอนามัยส่ิงแวดล๎อม -                    -                      -                       -                       50,000.00               100.00-        -                         

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 538,620.00        369,003.00          471,880.20           596,877.50           640,000.00             7.03           685,000.00             
รวมงบด าเนินงาน 538,620.00        369,003.00          471,880.20           596,877.50           640,000.00             7.03           685,000.00             
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งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน -                      -                      -                       -         -                       

ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 190,000.00        460,000.00          -                      -                      -                       -         -                       
1.อุดหนุนศูนย๑เฉลิมพระเกียรติ 50,000.00           50,000.00             -                       -                      -                       -         -                       
2.อุดหนุนวัดสระจันทราวาส -                    200,000.00           -                       -                      -                       -         -                       

ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน -                    -                       -                      -                       -         -                       
1.อุดหนุน อสม. 140,000.00          210,000.00           -                      -                       -         -                       

รวมหมวดเงินอุดหนุน 190,000.00        460,000.00          -                      -                      -                       -         -                       
รวมงบเงินอุดหนุน 190,000.00        460,000.00          -                      -                      -                       -         -                       

งบลงทุน -                      -                       -         -                       

 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                      -                       -         -                       

ค่าครุภัณฑ์ 25,500.00           -                      60,000.00               -                      -                       -         -                       

ประเภทครุภัณฑ๑ไฟฟูาและวิทยุ -                      -                       -                      -                       -         -                       

ประเภทครุภัณฑ๑ส านักงาน 25,500.00           -                      -                       -                      -                       -         -                       

ประเภทครุภัณฑ๑การเกษตร -                    -                      60,000.00               -                      -                       -         -                       

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 25,500.00          -                    60,000.00             -                      -                       -         -                       

รวมงบลงทุน 25,500.00          -                    60,000.00             -                      -                       -         -                       

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 754,120.00        829,003.00          531,880.20           596,877.50           640,000.00             7.03           685,000.00             

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าตอบแทน -                    -                      -                       140,860.00           150,000.00             -             150,000.00             

ประเภทคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ -                    -                      -                       140,860.00             150,000.00               -             150,000.00               

ค่าใช้สอย                   59,750.00          135,061.00          510,496.00           79,820.00             130,000.00             61.54-          50,000.00               

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 59,750.00           135,061.00           510,496.00             79,820.00             130,000.00             61.54-          50,000.00               

1. โครงการดูแลผ๎ูปุวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง -                    30,000.00             50,000.00               49,960.00               50,000.00                100.00-        

2. โครงการรณรงค๑การเฝูาระวัง ปูองกันและแก๎ไขปัญหาพยาธิใบไม๎ในตับและมะเร็งทํอน้ าดี -                    -                      -                       29,860.00               30,000.00                66.67          50,000.00                

3. โครงการจัดต้ังศูนย๑บริการและดูแลสุขภาพคนพิการ -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         
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4. โครงการดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผ๎ูสูงอายุ -                    -                      -                       -                       50,000.00                100.00-        -                         

5. โครงการพัฒนาศักยภาพด๎านสาธารณสุข -                    -                      164,220.00             -                       -                         -          -                         

6. โครงการส ารวจและจัดท าระบบข๎อมูลสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาล -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         

7. โครงการสํงเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีในผ๎ูสูงอายุ -                    -                      197,465.00             -                       -                         -          -                         

8. โครงการสํงเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพผ๎ูพิการ -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         

9. โครงการเฝูาระวังและแก๎ไขปัญหาทุพโภชนาการในเขตเมือง -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         

10. โครงการสาธารณสุขเคล่ือนที่ 59,750.00           105,061.00           98,811.00               -                       -                         -          -                         

ค่าวัสดุ -                   -                    -                      -                       118,000.00               1.69           120,000.00               

ประเภทวัสดุส านักงาน -                      60,000.00               66.67-          20,000.00               

ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ -                      3,000.00                100.00-        

ประเภทวัสดุงานบ๎านงานครัว -                      5,000.00                100.00-        

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ -                    -                      -                       -                      50,000.00               100.00        100,000.00             

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 59,750.00          135,061.00          510,496.00           220,680.00           398,000.00             19.60-          320,000.00             

รวมงบด าเนินงาน 59,750.00          135,061.00          510,496.00           220,680.00           398,000.00             19.60-          320,000.00             
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ -                    180,000.00           50,000.00             50,000.00               -             50,000.00               
 - อุดหนุนโรงพยาบาลพล -                    -                      130,000.00             -                       -                         -          -                         
 - อุดหนุนศูนย๑เฉลิมพระเกียรติเพื่อชํวยเหลือผ๎ูปุวยโรคเอดส๑และผ๎ูติดเชื้อ H.I.V -                    -                      50,000.00               50,000.00               50,000.00                -             50,000.00                

รวมหมวดเงินอุดหนุน -                    -                      180,000.00           50,000.00             50,000.00               -             50,000.00               
รวมงบเงินอุดหนุน -                    -                      180,000.00           50,000.00             50,000.00               -             50,000.00               

งบลงทุน
 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ -                   -                     -

ประเภทครุภัณฑ๑งานบ๎านงานครัว -                    -                       -
รวม หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    -                      -                      -                      -                       -         -                       

รวมงบลงทุน -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 59,750.00          135,061.00          690,496.00           270,680.00           448,000.00             17.41-          370,000.00             

รวมแผนงานสาธารณสุข 7,535,350.73      7,657,079.74       7,468,531.45         7,396,127.07         9,149,900.00           0.16-           9,135,100.00           
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,223,460.00      1,640,256.34       1,496,466.00         1,758,751.00         1,849,500.00           12.83          2,086,780.00           

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 934,680.00          948,378.34           1,059,464.00           1,301,551.00           1,382,100.00            16.46          1,609,600.00            
ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงาน 113,580.00          94,179.00             69,022.00               67,200.00               67,200.00                -             67,200.00                
ประเภทเงินประจ าต าแหนํง 67,200.00           67,200.00             67,200.00               80,700.00               85,200.00                -             85,200.00                
ประเภทคําตอบแทนพนักงานจ๎าง 108,000.00          393,514.00           260,880.00             279,720.00             291,000.00               3.05           299,880.00               
ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงานจ๎าง -                    136,985.00           39,900.00               29,580.00               24,000.00                3.75           24,900.00                

รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว 1,223,460.00      1,640,256.34       1,496,466.00         1,758,751.00         1,849,500.00           12.83          2,086,780.00           
รวมงบบุคลากร 1,223,460.00      1,640,256.34       1,496,466.00         1,758,751.00         1,849,500.00           12.83          2,086,780.00           

งบด าเนินงาน
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าตอบแทน     104,094.00        52,235.00           54,197.00             56,520.00             58,000.00               -             58,000.00               

ประเภทคําเชําบ๎าน 65,600.00           49,600.00             48,000.00               48,000.00               48,000.00                -             48,000.00                
ประเภทเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร -                    1,937.00               6,197.00                8,520.00                10,000.00                -             10,000.00                
ประเภทเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล 38,494.00           698.00                 -                       -                       -                         -          

ค่าใช้สอย          583,322.00        55,091.00           364,866.60           405,170.00           385,000.00             1.04           389,000.00             
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 567,750.00          23,051.00             358,423.00             341,303.00             350,000.00               1.14           354,000.00               
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 10,772.00           29,540.00             6,443.60                31,567.00               30,000.00                -             30,000.00                
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ -                    -                      -                       31,567.00               30,000.00                -             30,000.00                
ประเภทคําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 4,800.00             2,500.00               -                       32,300.00               5,000.00                  -             5,000.00                  

ค่าวัสดุ          40,676.80          42,386.00           32,140.00             37,043.50             46,000.00               65.22          76,000.00               
ประเภทวัสดุส านักงาน 28,404.00           20,986.00             21,005.00               19,866.00               20,000.00                50.00          30,000.00               
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสํง -                    -                      -                       -                       1,000.00                  -             1,000.00                
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 4,292.80             -                      -                       -                       5,000.00                  -             5,000.00                
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 3,000.00             7,460.00               3,650.00                7,237.50                10,000.00                100.00        20,000.00               

51



จ าแนกแผนงาน ยอดต่าง

(%)

ประมาณการ

ปี2556 ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561

รายจ่ายจริง

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร๑ 4,980.00             13,940.00             7,485.00                9,940.00                10,000.00                100.00        20,000.00               
ประเภทวัสดุงานบ๎านงานครัว -                    -                      -                       -                       -                         -          

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 728,092.80        149,712.00          451,203.60           498,733.50           489,000.00             6.95           523,000.00             
รวมงบด าเนินงาน 728,092.80        149,712.00          451,203.60           498,733.50           489,000.00             6.95           523,000.00             

หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนการกีฬา 200,000.00          -                      -                       -                      -                       -         -                       
อุดหนุน ศตส.จ.ขก. 50,000.00           -                      -                       -                      -                       -         -                       

รวมหมวดเงินอุดหนุน 250,000.00        -                      -                       -                      -                       -         -                       
รวมงบเงินอุดหนุน 250,000.00        -                      -                       -                      -                       -         -                       

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์ -                    -                      49,000.00             11,000.00             -                       -         -                       

ประเภทครุภัณฑ๑ส านักงาน -                    -                      14,000.00               11,000.00               -                         -          -                         

ประเภทครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ -                    -                      35,000.00               -                       -                         -          -                         

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                   -                    49,000.00             11,000.00             -                       -         -                       

รวมงบลงทุน -                   -                    49,000.00             11,000.00             -                       -         -                       

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 2,201,552.80      1,789,968.34       1,996,669.60         2,268,484.50         2,338,500.00           11.60          2,609,780.00           

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคาะห์

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย      690,552.00        784,950.00          679,394.00           794,483.00             350,000.00               8.57-           320,000.00               

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 690,552.00          784,950.00           679,394.00             794,483.00             350,000.00               8.57-           320,000.00               

1. โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ 299,830.00          426,250.00           349,582.00             65,205.00               100,000.00               30.00-          70,000.00                

2. โครงการสงเคราะห๑ผ๎ูยากไร๎เขตเมือง -                    20,000.00             -                       -                       20,000.00                -             20,000.00                

3. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของชมรมผ๎ูสูงอายุเทศบาลเมืองเมืองพล 46,000.00           169,500.00           49,940.00               649,292.00             100,000.00               -             100,000.00               

4. โครงการสํงเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล -                    -                    49,997.00               49,996.00               100,000.00               -             100,000.00               

5. .โครงการมอบผ๎าหํมกันหนาวแกํประชาชนผ๎ูยากไร๎ในเขตเมือง -                    -                    199,875.00             -                       -                         -          

6. โครงการอบรมอาสาสมัครผ๎ูดูแลผ๎ูพิการ -                    3,000.00               30,000.00               29,990.00               30,000.00                -             30,000.00                

7. โครงการจังหวัดขอนแกํนไมํยุํงเกี่ยวยาเสพติด -                    56,600.00             -                       -                       -                         -          -                         
52



จ าแนกแผนงาน ยอดต่าง

(%)

ประมาณการ

ปี2556 ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561

รายจ่ายจริง

8. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน๎าที่คณะกรรมการฯ 259,730.00          -                       -                       -                         -          -                         

9. โครงการสํงเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนฯ 50,000.00           50,000.00             -                       -                       -                         -          -                         

10. โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผ๎ูพิการ 34,992.00           3,000.00               -                       -                       -                         -          -                         

11. โครงการจังหวัดขอนแกํนไมํยุํงเกี่ยวยาเสพติด -                    56,600.00             -                       -                       -                         -          -                         

ค่าวัสดุ                                   156,000.00        3,803.00             4,995.00               1,700.00               2,000.00                -             2,000.00                

ประเภทวัสดุงานบ๎านงานครัว 156,000.00          3,803.00               4,995.00                1,700.00                2,000.00                  -             2,000.00                  

ประเภทวัสดุส านักงาน -                    -                      -                      -                      -                       -         -                       

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 846,552.00        788,753.00          684,389.00           796,183.00           102,000.00             215.69        322,000.00             

รวมงบด าเนินงาน 846,552.00        788,753.00          684,389.00           796,183.00           102,000.00             215.69        322,000.00             

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ  -                   100,000.00          100,000.00           100,000.00           100,000.00             50.00-          50,000.00               

 -อุดหนุน ศป.ปส.อ.พล -                    50,000.00             50,000.00               50,000.00               50,000.00                100.00-        -                         

 -อุดหนุน ศอ.ปส.จ.ขอนแกํน -                    50,000.00             50,000.00               50,000.00               50,000.00                -             50,000.00                

ประเภทอุดหนุนเอกชน -                   1,250,000.00       1,078,000.00         1,050,000.00         -                       -         

 -อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล -                    1,050,000.00         1,078,000.00           1,050,000.00           -                         -          -                         

 -อุดหนุนกองทุนสวัสดิการเครือขํายเทศบาลเมืองเมืองพล -                    200,000.00           -                       -                       -                         -          -                         

รวมหมวดเงินอุดหนุน -                   1,350,000.00       1,178,000.00         1,150,000.00         100,000.00             50.00-          50,000.00               

รวมงบเงินอุดหนุน -                   1,350,000.00       1,178,000.00         1,150,000.00         100,000.00             50.00-          50,000.00               

งบลงทุน

หมวดค่าครภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ๑โฆษณาและเผยแพรํ 7,000.00             -                      -                       -                       -                         -          -                         

ประเภทครภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ 35,000.00           -                      -                       -                       -                         -          -                         

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 42,000.00          -                      -                       -                       -                         -          -                         

รวมงบลงทุน 42,000.00           -                      -                       -                       -                         -          -                         

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคาะห์ 888,552.00        2,138,753.00       1,862,389.00         1,946,183.00         452,000.00             17.70-          372,000.00             

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 3,090,104.80      3,928,721.34       3,859,058.60         4,214,667.50         2,790,500.00           6.85           2,981,780.00           
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร 
 หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 960,886.00        4,207,781.00       3,930,972.67         4,226,573.00         4,971,680.00           0.90-           4,927,050.00           
ประเภทเงินเดือนพนักงาน 427,650.00          1,938,700.00         2,102,732.67           2,194,693.00           3,076,860.00            3.27           3,177,400.00           

ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงาน 25,174.00           97,026.00             67,200.00               67,200.00               67,200.00                -             67,200.00               

ประเภทเงินประจ าต าแหนํง 22,026.00           67,200.00             67,200.00               80,700.00               103,200.00               -             103,200.00             

ประเภทคําจ๎างลูกจ๎างประจ า 238,283.00          991,440.00           1,128,400.00           1,280,860.00           1,121,300.00            17.81-          921,600.00             

ประเภทคําตอบแทนพนักงานจ๎าง 243,000.00          745,600.00           469,440.00             507,120.00             507,120.00               8.21           548,750.00             

ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงานจ๎าง -                    349,600.00           96,000.00               96,000.00               96,000.00                -             96,000.00               

ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ของลูกจ๎างประจ า 4,753.00             18,215.00             -                       -                       -                         100.00        12,900.00                
 รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว 960,886.00        4,207,781.00       3,930,972.67         4,226,573.00         4,971,680.00           0.90-           4,927,050.00           

รวมงบบุคลากร 960,886.00        4,207,781.00       3,930,972.67         4,226,573.00         4,971,680.00           0.90-           4,927,050.00           
งบด าเนินงาน 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน            39,981.00          76,460.00           136,009.00           118,910.00           212,000.00             16.98-          176,000.00             
ประเภทคําเชําบ๎าน -                    32,400.00             85,000.00               78,000.00               150,000.00               24.00-          114,000.00             

ประเภทเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 39,981.00           36,525.00             51,009.00               40,910.00               62,000.00                -             62,000.00               

ประเภทเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล -                    7,535.00               -                       -                         -          
ค่าใช้สอย            2,487,479.00      100,702.00          146,296.00           78,542.00             291,000.00             -             291,000.00             
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ 2,459,700.00       18,343.00             24,701.00               19,818.00               231,000.00               -             231,000.00               
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 14,604.00          72,099.00           89,930.00             58,724.00             50,000.00               -             50,000.00               
 -คําใช๎จํายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ฯ -                    72,099.00             89,930.00               50,724.00               50,000.00                -             50,000.00                
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 13,175.00           10,260.00             31,665.00               8,000.00                10,000.00                -             10,000.00                
ค่าวัสดุ                               173,446.70        146,305.60          92,116.11             94,486.61             119,000.00             -             119,000.00             
ประเภทวัสดุส านักงาน 67,965.00           20,979.00             29,926.00               26,552.54               38,000.00                -             38,000.00               

ประเภทวัสดุงานบ๎านงานครัว 10,860.00           47,660.00             5,490.00                12,010.00               6,000.00                  -             6,000.00                

ประเภทวัสดุงานพาหนะและขนสํง 1,100.00             1,010.00               1,550.00                3,600.00                10,000.00                -             10,000.00               

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 40,433.70           42,051.60             32,050.11               28,848.07               30,000.00                -             30,000.00               
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ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 5,308.00             -                      -                       3,456.00                5,000.00                  -             5,000.00                

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร๑ 47,780.00           34,605.00             23,100.00               20,020.00               30,000.00                -             30,000.00               

ประเภทวัสดุกํอสร๎าง -                    -                      -                      -                      -                         -          -                         
 รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,700,906.70      323,467.60          374,421.11           291,938.61           622,000.00             5.79-           586,000.00             

 หมวดค่าสาธารณูปโภค 6,477.22               20,000.00               -             20,000.00               
ประเภทคําบริการโทรศัพท๑ 1,655.89             1,643.68               1,607.10                6,477.22                5,000.00                  -             5,000.00                  

ประเภทคําบริการส่ือสารและโทรคมนาคม -                    -                      -                       -                       15,000.00               -             15,000.00               
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 1,655.89            1,643.68             1,607.10               6,477.22               20,000.00               -             20,000.00               

รวมงบด าเนินงาน 2,702,562.59      325,111.28          376,028.21           298,415.83           642,000.00             5.61-           606,000.00             

งบลงทุน

 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าครุภัณฑ์ 5,990.00            63,000.00           46,520.00             -                      -                       -         -                       

ประเภทครุภัณฑ๑ส านักงาน -                    28,000.00             21,520.00               -                       -                         -          -                         

ประเภทครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ 25,000.00               -                       -                         -          -                         

ประเภทครุภัณท๑งานบ๎านงานครัว 5,990.00             35,000.00             -                       -                       -                         -          -                         

 รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,990.00            63,000.00           46,520.00             -                      -                       -         -                       

รวมงบลงทุน 5,990.00            63,000.00           46,520.00             -                      -                       -         -                       

รวมงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 3,669,438.59      4,595,892.28       4,353,520.88         4,524,988.83         5,613,680.00           1.44-           5,533,050.00           

งานไฟฟ้าถนน

งบด าเนินงาน 

งบบุคลากร 

 หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว

เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,704,665.00      -                    -                       -                       -                         -          -                         

ประเภทเงินเดือนพนักงาน 1,310,060.00       -                      -                       -                       -                         -          -                         

ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงาน 40,750.00           -                      -                       -                       -                         -          -                         

ประเภทเงินประจ าต าแหนํง -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         

ประเภทคําจ๎างลูกจ๎างประจ า 352,370.00          -                      -                       -                       -                         -          -                         

ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ของลูกจ๎างประจ า 1,485.00             -                      -                       -                       -                         -          -                         
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ประเภทคําตอบแทนพนักงานจ๎าง -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         

ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ของพนักงานจ๎าง -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         
 รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว 1,704,665.00      -                    -                      -                       -                         -          -                         

รวมงบบุคลากร 1,704,665.00      -                    -                      -                       -                         -          -                         
งบด าเนินงาน 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน                                            58,932.00          -                    -                      -                      -                       -         -                       
ประเภทคําเชําบ๎าน 28,800.00           -                    -                      -                      -                       -         -                       
ประเภทเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 30,132.00           -                    -                      -                      -                       -         -                       
ประเภทเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล -                    -                    -                      -                      -                       -         -                       

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ -                      -                       -         -                       

ค่าใช้สอย                    45,018.00          164,040.00          645,910.00           846,320.00           1,047,000.00           -             1,047,000.00           

ประเภทรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ -                    -                      618,550.00             808,950.00             977,000.00               -             977,000.00               

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ฯ 29,148.00           -                       -                       -                         -          -                         

ประเภทคําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 15,870.00           164,040.00           27,360.00               37,370.00               70,000.00                -             70,000.00                

ค่าวัสดุ                                                         (รวม) 528,469.05        411,839.00          463,416.00           508,813.20           679,000.00             14.73          779,000.00             

ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 223,810.05          162,434.20           199,750.00             199,875.00             200,000.00               50.00          300,000.00             

ประเภทวัสดุงานบ๎านงานครัว -                    -                      -                       -                       3,000.00                  -             3,000.00                

ประเภทวัสดุกํอสร๎าง 173,486.00          99,575.00             204,983.00             199,348.00             300,000.00               -             300,000.00             

ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสํง 39,880.00           12,575.00             7,370.00                72,400.00               40,000.00                -             40,000.00               

ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 91,293.00           54,754.80             48,613.00               34,190.20               100,000.00               -             100,000.00             

ประเภทวัสดุเคร่ืองแตํงกาย -                    -                      -                       -                       3,000.00                  -             3,000.00                

ประเภทวัสดุส ารวจ -                    3,000.00               2,700.00                3,000.00                3,000.00                  -             3,000.00                

ประเภทวัสดุอื่นๆ -                    79,500.00             -                       -                       30,000.00                -             30,000.00               

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 632,419.05        575,879.00          1,109,326.00         1,355,133.20         1,726,000.00           5.79           1,826,000.00           

 หมวดค่าสาธารณูปโภค

ประเภทคําไฟฟูา 72,825.68           57,858.13             85,792.89               79,722.00               50,000.00                -             50,000.00                

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 72,825.68          57,858.13           85,792.89             79,722.00             50,000.00               -             50,000.00               
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รวมงบด าเนินงาน 2,409,909.73      633,737.13          1,195,118.89         1,434,855.20         1,776,000.00           5.63           1,876,000.00           

งบเงินอุดหนุน 

หมวดเงินอุดหนุน

ประเภทเงินอุดหนุนสํวนราชการ -                    163,891.95          199,612.47           111,839.13           200,000.00             50.00          300,000.00             

 -อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอพล -                    163,891.95           199,612.47             111,839.13             200,000.00               50.00          300,000.00               

รวมหมวดเงินอุดหนุน -                    163,891.95          199,612.47           111,839.13           200,000.00             50.00          300,000.00             

รวมงบเงินอุดหนุน -                    163,891.95          199,612.47           111,839.13           200,000.00             50.00          300,000.00             

งบลงทุน

 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์                                                   190,700.00        35,000.00           2,300,000.00         1,100,000.00         -                       -         -                       

ประเภทครุภัณฑ๑โรงงาน 190,700.00          -                    -                      -                      -                       -         -                       

ประเภทครุภัณฑ๑ส ารวจ -                   -                    -                      -                      -                       -         -                       

ประเภทครุภัณฑ๑ส านักงาน -                    -                      -                      -                      -                       -         -                       

ประเภทครุภัณท๑คอมพิวเตอร๑ -                    35,000.00             -                      -                      -                       -         -                       

ประเภทครุภัณท๑ยานพาหนะและขนสํง 1,100,000.00         -                       -         -                       

ประเภทครุภัณท๑กํอสร๎าง 2,300,000.00         -                      -                       -         -                       

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                              4,515,000.00      8,506,077.00       3,990,000.00         2,650,000.00         -                       -         -                       

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,515,000.00      -                    3,990,000.00         2,650,000.00         -                       -         -                       

 -โครงการปรับปรุงทางเท๎าบริเวณรอบโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล -                    -                      -                       2,650,000.00           -                       -         -                       

 -โครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะบึงละเลิงหวาย -                       -                       -         -                       

 -คําปรับปรุงถนนทางเท๎า 4,515,000.00       738,077.00           -                       -                       - - -

 -โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะสระแก -                    -                      3,990,000.00           -                       - - -
 -โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวถนนนพรัตน๑ -                    2,160,000.00         - -                       - - -
 -โครงการกํอสร๎างสาธารณูปโภค -                    920,000.00           - -                       - - -
 -โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรเดินถนนหลังโรงฆ๐าสัตว๑ (ถนนรักเมืองพล) 2,240,000.00         - -                       - - -
 -โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรเดินถนนภายในเทศบาลเมืองเมืองพล -                    1,760,000.00         - -                       - - -
 -โครงการปรับปรุงซํอมแซมผิวจราจรเดินถนนพานิชย๑เจริญ -                    688,000.00           - -                       - - -

 รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,705,700.00      8,541,077.00       3,990,000.00         3,750,000.00         -                       -         -                       
รวมงบลงทุน 4,705,700.00      8,541,077.00       3,990,000.00         3,750,000.00         -                       -         -                       
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รวมงานไฟฟ้าและถนน 7,115,609.73      9,338,706.08       7,684,731.36         5,296,694.33         1,976,000.00           10.12          2,176,000.00           
งานสวนสาธารณะ 
งบบุคลากร 
 หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว -                      -                       -         -                       
เงินเดือน (ฝุายประจ า) 554,823.00          -                      -                       -                       -                       -         -                       

ประเภทคําจ๎างลูกจ๎างประจ า 545,694.00          -                      -                       -                       -                       -         -                       
ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ ของลูกจ๎างประจ า 9,129.00             -                       -                       -                       -         -                       

 รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว 554,823.00        -                    -                      -                      -                       -         -                       

รวมงบบุคลากร 554,823.00        -                    -                      -                      -                       -         -                       

งบด าเนินงาน 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าตอบแทน                                    7,043.00             -                      -                       -                       -                       -         -                       

ประเภทเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร 7,043.00             -                      -                       -                       -                       -         -                       

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ -                      -                       -         -                       

ค่าใช้สอย 6,760.00            1,934,034.00       1,820,683.00         2,166,650.00         2,025,000.00           13.33          2,295,000.00           

ประเภทรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซ่ึงบริการ -                   1,792,887.60           2,102,400.00           1,980,000.00            13.64          2,250,000.00            

 -คําจ๎างเหมาบริการ -                    1,929,684.00         1,792,887.60           2,102,400.00           1,980,000.00            13.64          2,250,000.00            

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 2,790.00             -                       - -                         -          -                         

คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ฯ 2,790.00             -                       - -                         -          -                         

ประเภทคําบ ารุงรักษาและซํอมแซม 3,970.00             4,350.00               27,795.40               64,250.00               45,000.00                -             45,000.00                

 -ซํอมแซมครุภัณฑ๑ 3,970.00             -                      -                       
ค่าวัสดุ                                                   420,207.60        356,808.40          401,608.52           509,564.66           432,000.00             -             432,000.00             
ประเภทวัสดุงานบ๎านงานครัว 9,840.00             8,000.00               4,550.00                31,110.00               8,000.00                  -             8,000.00                
ประเภทวัสดุกํอสร๎าง 47,900.00           23,627.00             54,703.00               75,557.00               100,000.00               -             100,000.00             
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสํง 3,280.00             4,300.00               16,520.00               43,200.00               30,000.00                -             30,000.00               
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 74,507.60           65,681.40             57,218.71               65,322.66               70,000.00                -             70,000.00               
ประเภทวัสดุการเกษตร 280,000.00          252,200.00           259,916.81             291,575.00             200,000.00               -             200,000.00             
ประเภทวัสดุเคร่ืองแตํงกาย 4,680.00             -                      -                       -                       2,000.00                  -             2,000.00                
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ประเภทวัสดุส ารวจ -                    3,000.00               -                       -                       2,000.00                  -             2,000.00                
ประเภทวัสดุอื่นๆ -                    -                      8,700.00                2,800.00               20,000.00               -             20,000.00               

 รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 434,010.60        2,290,842.40       2,222,291.52         2,676,214.66         2,457,000.00           10.99          2,727,000.00           

หมวดค่าสาธารณูปโภค

ประเภทคําน้ าประปาคําน้ าบาดาล 32,840.67           61,780.11             42,098.59               53,081.01               35,000.00                -             35,000.00                

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 32,840.67          61,780.11           42,098.59             53,081.01             35,000.00               -             35,000.00               

รวมงบด าเนินงาน 466,851.27        2,352,622.51       2,264,390.11         2,729,295.67         2,492,000.00           10.83          2,762,000.00           

งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                   -                    -                      2,720,000.00         -                       -         -                       

ค่าครุภัณฑ์ -                   -                    -                      -                      -                       -         -                       

ประเภทครุภัณฑ๑งานบ๎านงานครัว -                   -                    -                      -                      -                       -         -                       

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,400,000.00       -                    -                      2,720,000.00         -                       -         -                       

ประเภทอาคารตํางๆ 1,300,000.00       -                    -                      -                      -                       -         -                       

โครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะบึงละเลิงหวาย 2,720,000.00         

ประเภทคําจัดสวน 3,100,000.00       -                    -                      -                      -                       -         -                       

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,400,000.00      -                    -                      2,720,000.00         -                       -         -                       

รวมงบลงทุน 4,400,000.00      -                    -                      2,720,000.00         -                       -         -                       

รวมงานสวนสาธารณะ 5,421,674.27      2,352,622.51       2,264,390.11         5,449,295.67         2,492,000.00           10.83          2,762,000.00           
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
งบด าเนินงาน
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าใช้สอย                                               6,923,280.00      8,998,542.00       10,013,560.00       10,590,941.00       10,130,000.00         4.21-           9,704,000.00           

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ                  6,485,380.00      8,234,946.00       8,407,300.00         9,235,262.00         9,330,000.00           3.49-           9,004,000.00           
1. โครงการจ๎างเหมาเก็บกวาดรักษาความสะอาดถนนซอย และสถานที่สาธารณะ 3,663,330.00       4,574,630.00         4,580,150.00           4,399,000.00           4,410,000.00            14.29-          3,780,000.00            

2. โครงการจ๎างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาล 1,689,130.00       2,238,936.00         2,143,850.00           2,120,840.00           2,160,000.00            22.22          2,640,000.00            

3. โครงการจ๎างเหมาเก็บกวาดรักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล 746,420.00          712,580.00           719,500.00             719,000.00             720,000.00               -             720,000.00               

4. โครงการจ๎างเหมายามรักษาความปลอดภัยประจ าสถานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 288,000.00          359,500.00           360,000.00             360,000.00             360,000.00               -             360,000.00               

5. คําจ๎างเหมาบริการ -                    -                      603,800.00             90,630.00               100,000.00               100.00-        -                         
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6. โครงการจ๎างเหมาบุคคลภายนอกชํวยปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขฯ -                    -                      648,000.00             648,000.00               50.00          972,000.00               

7. โครงการจ๎างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาล -                    -                      -                       216,000.00             216,000.00               -             216,000.00               

8. โครงการจ๎างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประจ าสถานที่ก าจัดขยะ -                    -                      -                       180,000.00             216,000.00               -             216,000.00               

9. คําเชําเคร่ืองจักร -                    -                      -                       501,792.00             500,000.00               80.00-          100,000.00             

10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ าในเขตเทศบาล -                    349,300.00           -                       -                       -                         -          -                         

11. โครงการจ๎างเหมาขุดลอกทํอระบายน้ าและก าจัดต๎นธูปฤาษี 98,500.00           -                      -                       -                       -                         -          -                         

12. คําจ๎างเหมาติดตามตรวจสอบคุณภาพแหลํงน้ าผิวดิน -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         

13. จ๎างเหมาตามโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการก าจัดขยะมูลฝอยในสถานทก าจัดขยะเทศบาลฯ -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 15,000.00          70,000.00           181,500.00           154,834.00           300,000.00             33.33-          200,000.00             

1. โครงการรณรงค๑การคัดแยกขยะและทิ้งขยะอยํางถูกวิธี -                       29,130.00               100,000.00               -             100,000.00               
2. โครงการติดดตามและประเมินผลการด าเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล -                       -                       50,000.00                100.00-        -                         
3. เงินทดแทนกรณีสภาพแวดล๎อมเส่ือมโทรมเนื่องจากระบบก าจัดมูลฝอย 50,000.00             50,000.00               100,000.00             50,000.00                100.00        100,000.00             
4. โครงการเทศบาลเมืองเมืองพลรักชุมชนรักษ๑ส่ิงแวดล๎อม 15,000.00           -                      77,000.00               -                       -                         -          -                         
5. โครงการรณรงค๑การทิ้งขยะอยํางถูกวิธี -                    20,000.00             46,300.00               -                       -                         -          -                         
6. โครงการท าปุ๋ยหมักและก๏าซชีวภาพ -                      -                       -                         -          -                         
7. โครงการรณรงค๑ลดภาวะโลกร๎อน -                    -                      8,200.00                -                       -                         -          -                         
8. โครงการสํงเสริมกิจกรรมเพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         
9. เงินคําทดแทนกรณีสภาพแวดล๎อมเส่ือมโทรมเนื่องจากระบบก าจัดมูลฝอยของเทศบาล -                    -                      -                       25,704.00               100,000.00               100.00-        -                         

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 422,900.00        693,596.00          1,424,760.00         1,200,845.00         500,000.00             -             500,000.00             
ค่าวัสดุ                                                  1,812,341.17      1,925,891.92       2,034,190.78         2,153,295.79         2,105,000.00           2.38-           2,055,000.00           

ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ -                    -                      2,600.00                -                       5,000.00                  -             5,000.00                
ประเภทวัสดุงานบ๎านงานครัว 216,360.00          269,460.00           250,050.00             246,400.00             200,000.00               -             200,000.00             
ประเภทวัสดุกํอสร๎าง 384,513.88          293,740.00           484,879.00             585,540.00             650,000.00               23.08-          500,000.00             
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสํง 200,000.00          266,650.00           198,620.00             142,180.00             200,000.00               -             200,000.00             
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 977,147.29          966,401.92           989,841.78             1,035,755.79           900,000.00               11.11          1,000,000.00           
ประเภทวัสดุเคร่ืองแตํงกาย 34,320.00           129,640.00           108,200.00             143,420.00             150,000.00               -             150,000.00             

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 8,735,621.17      10,924,433.92      12,047,750.78       12,744,236.79       12,235,000.00         3.89-           11,759,000.00         
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 หมวดค่าสาธารณูปโภค

ประเภทคําไฟฟูา 44,027.00           58,423.94             56,065.40               50,934.94               60,000.00                16.67          70,000.00               

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 44,027.00          58,423.94           56,065.40             50,934.94             60,000.00               16.67          70,000.00               

รวมงบด าเนินงาน 8,779,648.17      10,982,857.86      12,103,816.18       12,795,171.73       12,295,000.00         3.79-           11,829,000.00         

งบลงทุน

 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 742,000.00           

ค่าครุภัณฑ์                                     1,872,300.00      3,049,000.00       90,000.00             450,000.00             -                         -          -                         

ประเภทคําบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ๑ -                    900,000.00           -                       -                         -          -                         

ประเภทครุภัณฑ๑โรงงาน -                    30,000.00             90,000.00               -                       -                         -          -                         

ประเภทครุภัณฑ๑ยานพาหนะและขนสํง 1,872,300.00       -                      -                       -                       -                         -          -                         

คําซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอย -                    2,119,000.00         -                       -                       -                         -          -                         

   โครงการปรับปรุงและซํอมแซมรถยนต๑บรรทุกขยะมูลฝอย 450,000.00           -                       -         -                       

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    540,000.00          2,377,000.00         292,000.00             -                         -          -                         

ประเภทคํากํอสร๎างส่ิงสาธารณูปการ -                    540,000.00           2,377,000.00           292,000.00             -                         -          -                         

 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,872,300.00      3,589,000.00       2,467,000.00         742,000.00           -                       -         -                       

รวมงบลงทุน 1,872,300.00      3,589,000.00       2,467,000.00         742,000.00           -                       -         -                       

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล 10,651,948.17    14,571,857.86      14,570,816.18       13,537,171.73       12,295,000.00         3.79-           11,829,000.00         

งานบ าบัดน้ าเสีย

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย -                   -                    348,470.00           348,704.00           454,000.00             20.70-          360,000.00             

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ -                   -                    348,470.00           323,000.00           424,000.00             22.17-          330,000.00             
 - คําจ๎างเหมาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ าเสียในเขตเทศบาล -                   -                    348,470.00             323,000.00           424,000.00             22.17-          330,000.00             

1.โครงการคลองสวยน้ าใสไร๎กกก๎านธูป -                   -                    -                       225,000.00             424,000.00               85.85-          60,000.00               

2.โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลํงน้ าผิวดิน -                   -                    -                      98,000.00               -                         -          

3.โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าชะขยะมูลฝอย -                   -                    -                       -                       -                         -          

4.โครงการจ๎างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจ ารถสูบส่ิงโสโครกฯ 100.00      270,000.00             
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ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ -                   -                    -                      25,704.00             30,000.00               -             30,000.00               

-โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหลํงน้ าผิวดิน -                   -                    -                       25,704.00               30,000.00                -             30,000.00               

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ -                   -                    348,470.00           348,704.00           454,000.00             20.70-          360,000.00             

รวมงบด าเนินงาน -                   -                    348,470.00           348,704.00           454,000.00             20.70-          360,000.00             

รวมงานบ าบัดน้ าเสีย -                   -                    348,470.00           348,704.00           454,000.00             20.70-          360,000.00             

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 26,858,670.76    30,859,078.73      29,221,928.53       29,156,854.56       22,830,680.00         0.75-           22,660,050.00         

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

งบด าเนินงาน 

 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 755,000.00             

ค่าใช้สอย                                         250,888.00        720,600.00          1,476,460.00         1,369,014.00         1,235,000.00           38.87-          755,000.00             

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 250,888.00        720,600.00          1,476,460.00         1,369,014.00         1,235,000.00           38.87-          755,000.00             

1.โครงการจัดงาน “วันสตรี-สากล” เทศบาลเมืองเมืองพล 10,000.00           10,000.00             20,000.00               20,000.00               20,000.00                50.00          30,000.00                

2. โครงการจัดกิจกรรมวันครอบครัว 5,000.00             19,600.00             19,600.00               19,600.00               20,000.00                -             20,000.00                

3. โครงการจัดเก็บข๎อมูลพื้นฐาน (จปฐ.เขตเมือง) 28,828.00           29,680.00             28,680.00               28,960.00               80,000.00                75.00-          20,000.00                

4. โครงการจัดงานวันตํอต๎านยาเสพติดโลก -                    4,460.00               -                       -                       5,000.00                  -             5,000.00                  

5. โครงการปรับปรุงคุณภาพแผนชุมชน 30,000.00           19,950.00             30,000.00               29,850.00               40,000.00                25.00          50,000.00                

6. โครงการฝึกอบรมอาชีพแกํสมาชิกในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพลและทัศนศึกษาดูงาน -                    -                      59,950.00               60,000.00               60,000.00                -             60,000.00                

7. โครงการจัดแสดงและประกวดผลิตภัณฑ๑ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพล -                    -                      -                       -                       20,000.00                -             20,000.00                

8. โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล 72,060.00           71,560.00             74,880.00               79,150.00               80,000.00                -             80,000.00                

9. โครงการจังหวัดขอนแกํนไมํยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด -                    -                      -                       -                       60,000.00                83.33-          10,000.00                

10. โครงการงานดีที่น๎องท าได๎ -                    44,400.00             54,000.00               56,000.00               60,000.00                33.33-          40,000.00                

11. โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพล 105,000.00          469,950.00           -                       499,699.00             -                         100.00      100,000.00               

12. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน -                    -                      79,925.00               86,566.00               180,000.00               100.00-        

13. โครงการเทศบาลเมืองเมืองพลรักชุมชนรักษ๑ส่ิงแวดล๎อม -                    -                      -                       40,000.00               70,000.00                100.00-        

14. โครงการลดภาวะโลกร๎อน -                    -                      -                       10,944.00               20,000.00                50.00-          10,000.00                

15. โครงการสํงเสริมกิจกรรมเพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม -                    -                      -                       76,321.00-               10,000.00                100.00        20,000.00                

16. โครงการสํงเสริมพัฒนาเมืองนําอยูํอยํางยั่งยืน -                    -                      -                       -                       10,000.00                100.00        20,000.00                
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17. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการชุมชน -                    -                      -                       514,566.00             500,000.00               100.00-        

18. โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ๑ส่ิงแวดล๎อม -                    -                      161,304.00             -                       -                         100.00      30,000.00                

19. โครงการจัดต้ังและพัฒนาศูนย๑เรียนร๎ู การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง -                    -                      -                       -                       -                         100.00      140,000.00               

20. โครงการฝึกอบรมอาชีพแกํสมาชิกในชุมชน -                    51,000.00             -                       -                       -                         -          

21. โครงการอบรมบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการชุมชนและสตรี -                    -                      948,121.00             -                       -                         -          

22. โครงการพัฒนาระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล๎อม -                    -                      -                       -                       -                         100.00      30,000.00                

23. โครงการเมืองพลเมืองสะอาดด๎วยชุมชนและพลเมือง -                    -                      -                       -                       -                         100.00      70,000.00                

 รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 250,888.00        720,600.00          1,476,460.00         1,369,014.00         1,235,000.00           38.87-          755,000.00             

รวมงบด าเนินการ -                      -                       1,369,014.00           1,235,000.00            38.87-          755,000.00               

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน -                    105,000.00           105,000.00           1,225,000.00           5.71-           1,155,000.00           

ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน -                   -                     - -                       1,225,000.00            5.71-           1,155,000.00            

อุดหนุนชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล -                       1,120,000.00            6.25-           1,050,000.00           

อุดหนุน อสม. ในเขตเทศบาล -                   -                    105,000.00             105,000.00             105,000.00               -             105,000.00             

รวมหมวดเงินอุดหนุน -                   -                    105,000.00           105,000.00           1,225,000.00           5.71-           1,155,000.00           

รวมงบเงินอุดหนุน 250,888.00        720,600.00          1,581,460.00         105,000.00           1,225,000.00           5.71-           1,155,000.00           

งบลงทุน

 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    540,000.00          2,480,000.00         -                      -                         -          -                         

ประเภทคํากํอสร๎างส่ิงสาธารณูปการ -                    540,000.00           2,480,000.00           -                       -                         -          -                         

 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                   540,000.00          2,480,000.00         -                      -                       -         -                       

รวมงบลงทุน -                   540,000.00          2,480,000.00         -                      -                       -         -                       

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 250,888.00        720,600.00          4,061,460.00         1,474,014.00         2,460,000.00           22.36-          1,910,000.00           

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 250,888.00        720,600.00          4,061,460.00         1,474,014.00         2,460,000.00           22.36-          1,910,000.00           
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว -                    -                      -                       -                         -          -                         

เงินเดือน (ฝุายประจ า) -                      -                       -                      -                       -         -                       

ประเภทเงินเดือนพนักงาน -                    -                    -                      -                      -                       -         -                       

รวมงบบุคลากร -                   -                      -                       -                       -                         -          -                         

งบด าเนินงาน -                    -                      -                      -                       -         -                       

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ -                   -                      -                       -                      -                       -         -                       

ค่าใช้สอย 2,011,363.98      -                    -                      -                       -                         -          -                         

โครงการอาหารเสริม (นม) 2,011,363.98       -                      -                       -                      -                       -         -                       

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2,011,363.98      -                    -                      -                      -                       -         -                       

รวมงบด าเนินการ 2,011,363.98      -                      -                       -                       -                         -          -                         

รวมงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,011,363.98      -                    -                      -                      -                       -         -                       

งานกีฬาและนันทนาการ -                    -                      -                      -                       -         -                       
งบด าเนินงาน -                      -                       -                       -                         -          -                         
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  -                    -                      -                      -                       -         -                       
ค่าใช้สอย                                         1,738,620.50      553,255.00          719,192.00           713,035.00           815,000.00             19.63          975,000.00             
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณธรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 1,738,620.50       553,255.00           719,192.00             713,035.00             815,000.00               19.63          975,000.00               
1.โครงการจัดการแขํงขันกีฬาฟุตบอลชิงถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 470,700.00          -                      -                       -                       -                         100.00        50,000.00                
2.โครงการจัดแขํงขันกีฬานักเรียนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแหํงประเทศไทย 499,450.00          446,285.00           539,042.00             464,710.00             500,000.00               -             500,000.00               
3.โครงการจัดการแขํงขันกีฬากลํุมโรงเรียนเทศบาล 236,920.50          29,556.00             26,600.00               49,190.00               50,000.00                20.00          60,000.00                
4.โครงการแขํงขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน 43,980.00           -                      -                       49,160.00               100,000.00               100.00        200,000.00               
5.โครงการแขํงขันกีฬาชุมชน 199,980.00          62,420.00             149,890.00             149,975.00             15,000.00                900.00        150,000.00               
6.โครงการจัดกิจกรรมออกก าลังกายและการแขํงขันเต๎นแอโรบิกด๏านซ๑และกิจกรรมเข๎าจังหวะฯ -                    14,994.00             -                       -                       150,000.00               90.00-          15,000.00                
7.โครงการสํงนักกีฬาเข๎ารํวมกับหนํวยงานอื่น -                    -                      3,660.00                -                       -                         -          -                         
8. โครงการแขํงขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส 287,590.00          -                      -                       -                       -                         -          -                         

 รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,738,620.50      553,255.00          719,192.00           713,035.00           815,000.00             19.63          975,000.00             
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รวมงบด าเนินงาน 1,738,620.50      553,255.00          719,192.00           713,035.00           815,000.00             19.63          975,000.00             
งบลงทุน -                   -                    -                      -                       -         -                       
หมวดค่าครุภัณฑ์ -                   -                    -                      -                       -         -                       
ค่าครุภัณฑ์ -                   -                    1,900,000.00         -                      -                       -         -                       
ประเภทครุภัณฑ๑กีฬา -                   -                    1,900,000.00           -                      -                       -         -                       

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ -                    1,900,000.00         -                      -                       -         -                       
รวมงบลงทุน -                    1,900,000.00         -                      -                       -         -                       

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 1,738,620.50      553,255.00          2,619,192.00         713,035.00           815,000.00             19.63          975,000.00             
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน -                       
งบด าเนินงาน -                       
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  -                      
ค่าใช้สอย                                                   944,276.00        820,393.00          984,842.00           742,562.00           650,000.00             18.46          770,000.00             
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 944,276.00        820,393.00          984,842.00           742,562.00           650,000.00             18.46          770,000.00             
1.โครงการจัดงานสํงท๎ายปีเกําต๎อนรับปีใหมํ 130,000.00          61,000.00             31,000.00               23,045.00               20,000.00                -             20,000.00                
2.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต๑ 300,000.00          294,980.00           326,516.00             298,088.00             200,000.00               25.00          250,000.00               
3.โครงการจัดงานประเพณีแหํเทียนเข๎าพรรษา 239,990.00          198,000.00           197,000.00             127,920.00             150,000.00               -             150,000.00               
4.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 256,286.00          227,073.00           299,111.00             230,102.00             200,000.00               25.00          250,000.00               
5.โครงการจัดงานสัปดาห๑สํงเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา -                    -                      -                       10,000.00               10,000.00                -             10,000.00                
6.โครงการประกวดร๎องสรภัญญะท านองพื้นบ๎านอีสาน 18,000.00           39,340.00             35,500.00               53,407.00               70,000.00                57.14-          30,000.00                
7.โครงการอนุรักษ๑ศิลปะพื้นบ๎านและภูมิปัญญาท๎องถิ่น -                    -                      -                       -                       -                         100.00      40,000.00                
8.โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร๎อน -                      95,715.00               -                       -                         -          -                         
9.โครงการอบรมการเป็นผ๎ูน าพิธีทางศาสนา ส าหรับเด็กและเยาวชน 100.00      20,000.00                

 รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 944,276.00        820,393.00          984,842.00           742,562.00           650,000.00             18.46          770,000.00             
รวมงบด าเนินงาน 944,276.00        820,393.00          984,842.00           742,562.00           650,000.00             18.46          770,000.00             

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 944,276.00        820,393.00          984,842.00           742,562.00           650,000.00             18.46          770,000.00             
รวมแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 4,694,260.48      1,373,648.00       3,604,034.00         1,455,597.00         1,465,000.00           19.11          1,745,000.00           
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จ าแนกแผนงาน ยอดต่าง
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ประมาณการ
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รายจ่ายจริง

แผนงานการพาณิชย์

งานตลาดสด 

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าใช้สอย                                   -                   132,252.55          290,470.00           343,984.00           350,000.00             12.86-          305,000.00             

ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ -                   -                    -                      -                      -                       100.00        5,000.00                

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 246,285.00           250,000.00             20.00-          200,000.00             

โครงการตลาดสดนําซ้ืออยํางยั่งยืน -                    -                      97,400.00               246,285.00             250,000.00               20.00-          200,000.00               

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม -                   132,252.55          193,070.00           97,699.00             100,000.00             -             100,000.00             
ค่าวัสดุ                              55,555.00          41,450.00           88,335.00             80,925.00             93,000.00               19.35          111,000.00             

ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 55,555.00           41,450.00             65,775.00               80,925.00               85,000.00                -             85,000.00                
ประเภทวัสดุส านักงาน -                    -                       - -                      8,000.00                  -             8,000.00                
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ -                      -                       100.00        3,000.00                
ประเภทวัสดุกํอสร๎าง 22,560.00               -                      -                       100.00        10,000.00               
ประเภทวัสดุอื่น ๆ -                      -                       100.00        5,000.00                

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 55,555.00          173,702.55          378,805.00           424,909.00           443,000.00             6.09-           416,000.00             
หมวดค่าสาธารณูปโภค  
ประเภทคําไฟฟูา 535,782.97          668,862.19           672,321.26             599,539.94             650,000.00               23.08-          500,000.00             
ประเภทคําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 2,118.60             2,311.20               2,118.60                2,118.60                5,000.00                  -             5,000.00                

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค  537,901.57        671,173.39          674,439.86           601,658.54           655,000.00             22.90-          505,000.00             
รวมงบด าเนินงาน 593,456.57        844,875.94          1,053,244.86         1,026,567.54         1,098,000.00           16.12-          921,000.00             

งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 470,000.00           -                       100.00     20,000.00               
ค่าครุภัณฑ์                                     -                   900,000.00          300,000.00           320,000.00             -                         100.00        20,000.00                

ประเภทคําครุภัณฑ๑ไฟฟูาและวิทยุ -                    900,000.00           320,000.00             -                         -             
ประเภทครุภัณฑ๑การเกษตร 100.00        20,000.00                
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ประมาณการ

ปี2556 ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561

รายจ่ายจริง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    -                      300,000.00           150,000.00           -                       -         
ประเภทคํากํอสร๎างส่ิงสาธารณูปการ -                      300,000.00           -                      -                       -         
คําเปล่ียนหลังคาและติดต้ังแผงกันสาดตลาดสด 1 -                    1,383,000.00         -                       -                       -                         -          
โครงการกํอสร๎างห๎องอเนกประสงค๑ตลาดเทศบาล 1 อาคาร 5 150,000.00             -                         -          

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    1,383,000.00         300,000.00           470,000.00           -                       100.00     20,000.00               
รวมงบลงทุน -                    1,383,000.00         300,000.00           470,000.00           -                       100.00     20,000.00               

รวมงานตลาดสด 593,456.57        2,227,875.94       1,353,244.86         1,496,567.54         1,098,000.00           14.30-          941,000.00             

งานโรงฆ่าสัตว์   
งบด าเนินงาน  
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ  45,920.00          60,640.00           66,640.00             59,120.00             150,000.00             41.33-          88,000.00               

ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ 5,000.00             -                      -                       -                       5,000.00                  40.00-          3,000.00                
ประเภทวัสดุงานบ๎านงานครัว 10,920.00           10,000.00             -                       4,400.00                10,000.00                50.00-          5,000.00                
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน 25,000.00           50,640.00             66,640.00               54,720.00               80,000.00                -             80,000.00               
ประเภทวัสดุเคร่ืองแตํงกาย 5,000.00             -                      -                       -                       5,000.00                  100.00-        -                       
ประเภทวัสดุกํอสร๎าง -                      -                       -                       50,000.00                100.00-        -                       
ประเภทวัสดุการเกษตร -                      -                       -                       -                         -          -                         
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         

รวมหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 45,920.00          60,640.00           66,640.00             59,120.00             150,000.00             41.33-          88,000.00               
 หมวดค่าสาธารณูปโภค
ประเภทคําไฟฟูา 111,704.10          49,800.24             56,606.70               91,492.88               60,000.00                16.67-          50,000.00               
ประเภทคําน้ าประปา คําน้ าบาดาล 32,140.12           116,306.17           68,384.36               125,003.94             120,000.00               50.00          180,000.00             

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 143,844.22        166,106.41          124,991.06           216,496.82           180,000.00             27.78          230,000.00             
รวมงบด าเนินงาน  189,764.22        226,746.41          191,631.06           275,616.82           330,000.00             3.64-           318,000.00             

งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                      -                       -                      -                       -         -                       
คําที่ดินและส่ิงกํอสร๎าง -                    -                      -                       -                      -                       -         -                       
คํากํอสร๎างปรับปรุงโรงฆําสัตว๑ -                    -                      -                       -                      -                       -         -                       

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -                    -                      -                       -                      -                       -         -                       
งบลงทุน -                    -                      -                       -                      -                       -         -                       

รวมงานโรงฆ่าสัตว์   189,764.22        226,746.41          191,631.06           275,616.82           330,000.00             3.64-           318,000.00             
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ปี2556 ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 ปี  2560 ปี  2561

รายจ่ายจริง

รวมแผนงานการพาณิชย์ 783,220.79        2,454,622.35       1,544,875.92         1,772,184.36         1,428,000.00           11.83-          1,259,000.00           

งบกลาง
หมวดงบกลาง   9,439,271.21      8,520,895.09       5,868,457.38         9,151,403.01         26,379,980.00         2.57           27,057,390.00         
ประเภทค่าช าระหน้ีเงินต้น 7,711,262.50      6,991,101.19       4,626,162.56         4,187,891.84         6,901,760.00           1.34           6,994,330.00           
1. ช าระหนี้เงินต๎นเงินกู๎ ก.ส.ท. -                    -                      -                       2,657,891.84           5,371,760.00            1.72           5,464,330.00           
2. ช าระหนี้เงินต๎นเงินกู๎ให๎แกํ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) -                    -                      -                       1,530,000.00           1,530,000.00            -             1,530,000.00            
ประเภทค่าช าระดอกเบี้ย 1,099,201.91      678,028.90          728,763.82           1,087,033.59         1,557,760.00           16.34-          1,303,190.00           
ประเภทเงินชํวยพิเศษ (เงินชํวยคําท าศพ) 242,952.00          -                      -                       -                       -                         -          -                         
1. ค่าช าระดอกเบี้ยเงินกู้ส านักงานกองทุนเพ่ือสังคม -                   -                    -                                      4,949.66                           -               -                             -   
2. ช าระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. -                   -                    -                      825,619.23             1,197,760.00            9.23-           1,087,190.00            

2.1 เงินกู๎ ก.ส.ท. เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน๑อุทยานประวัติศาสตร๑บึงละเลิงหวาย -                   -                    -                      97,951.85               97,510.00                37.96-          60,500.00                
2.2   เงินกู๎ ก.ส.ท. เพื่อจ๎างที่ปรึกษาออกแบบกํอสร๎างระบบก าจัดขยะมูลฝอย -                   -                    -                      190,997.02             172,200.00               11.24-          152,840.00               
2.3 เงินกู๎ ก.ส.ท.  เพื่อกํอสร๎างอาคารปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย -                   -                    -                      316,032.79             306,700.00               -             306,700.00               
2.4 เงินกู๎ ก.ส.ท.  เพื่อซ้ือรถดับเพลิงชนิดโฟมและรถสูบส่ิงโสโครก -                   -                    -                      220,637.57             621,350.00               8.72-           567,150.00               

3. ช าระดอกเบี้ยเงินกู๎ให๎แกํ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  -                   -                    -                      256,464.70             360,000.00               40.00-          216,000.00               
ประเภทเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 323,714.80        755,775.00          412,861.00           605,710.23           539,400.00             5.42-           510,140.00             
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -                    -                      -                       -                       12,678,000.00         1.80           12,906,000.00         
ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ -                    -                      -                       -                       2,236,800.00           32.62          2,966,400.00           
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000.00          52,500.00           58,500.00             68,000.00             72,000.00               116.67        156,000.00             
ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร -                    -                      -                       -                       320,000.00             15.31-          271,000.00             
ประเภทเงินส ารองจ่าย 62,140.00          95,990.00           100,670.00           -                      245,000.00             18.37-          200,000.00             
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน 1,427,172.09      1,313,972.51       1,528,497.57         3,002,767.35         1,769,260.00           1.64-           1,740,330.00           

 1. คําบ ารุงสันนิบาตเทศบาลแหํงประเทศไทย 124,327.09          136,427.51           146,308.77             166,481.95             159,260.00               0.67           160,330.00               
 2. คําใช๎จํายในการจัดการจราจร 509,845.00          177,545.00           323,688.80             1,836,285.40           400,000.00               -             400,000.00               
 3. กองทุนประกันสุขภาพ 700,000.00          1,000,000.00         1,000,000.00           1,000,000.00           1,000,000.00            -             1,000,000.00            
 4. ประเภทเงินชํวยการศึกษา 93,000.00           -                      -                       -                       210,000.00               14.29-          180,000.00               

ประเภทเงินช่วยพิเศษ -                   -                    -                      -                      10,000.00               -             10,000.00               
- เงินชํวยคําท าศพ -                    -                      -                       -                       10,000.00                -             10,000.00                

ประเภทเงินสมทบกองทุนสวัสดิการเครือข่ายเทศบาลเมืองเมืองพล (กส.ทพ.) -                    -                      -                       200,000.00           50,000.00               100.00-        -                         
รวมหมวดงบกลาง 10,914,443.30    9,834,867.60       7,396,954.95         9,151,403.01         26,379,980.00         2.57           27,057,390.00         
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หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ     
ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท.) 1,694,110.00       1,958,252.69         1,827,942.60           1,797,436.00           1,798,800.00            0.78           1,812,900.00            
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท.) -                    -                      -                       -                       -                         -          -                         
ประเภทเงินชํวยเหลือคําครองชีพผ๎ูบ านาญ 343,913.40          343,913.40           418,001.36             537,017.45             531,100.00               15.27          612,200.00               
ประเภทคํารักษาพยาบาลผ๎ูรับบ านาญ -                    74,014.00             -                       -                       748,800.00               51.86          1,137,130.00            

รวมหมวดบ าเหน็จ/บ านาญ 2,038,023.40      2,376,180.09       2,245,943.96         2,334,453.45         3,078,700.00           15.71          3,562,230.00           
รวมงบกลาง 12,952,466.70      12,211,047.69      9,642,898.91         11,485,856.46       29,458,680.00         3.94           30,619,620.00         

รวมทุกแผนงาน 154,331,331.52   171,617,233.13    176,232,417.76      190,878,433.02      221,026,520.00       3.90           229,640,940.00       
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเมืองพล

อําเภอ พล   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 229,640,940 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 16,375,030 บาท
งบบุคลากร รวม 12,089,630 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

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ เลขานุการนายกเทศมนตรี และทีปรึกษา
นายกเทศมนตรี

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

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,793,630 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 5,478,510 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 13 อัตรา    

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

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 375,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ ฯ 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 516,440 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี จํานวน 2
 อัตรา 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,045,680 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 7 อัตรา  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  
งบดําเนินงาน รวม 4,185,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 361,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  เช่น  เจ้าหน้าทีตํารวจ  คณะกรรมการประเมินผล
งานพนักงานเทศบาล ทีมาจากบุคคลภายนอก  ตามประกาศ ก.ท.จ. ฯลฯ   

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล  

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

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 81,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ    
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ค่าใช้สอย รวม 1,664,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 384,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ดังนี  
              - ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าเบียประกัน ค่าจ้าง
เหมาบริการอืน ๆจํานวน 50,000  บาท
 - ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน  334,000 บาท
 1. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกประเมินคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน จํานวน10,000 บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกประเมินคุณภาพการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2  แผนงานบริหารงานทัว
ไป โครงการที 10 หน้า 158 )  
2. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีในสํานักปลัด
เทศบาล และทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองเมือง
พล จํานวน 324,000 บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีในสํานักงานและทํา
ความสะอาด สํานักงานเทศบาลเมืองเมืองพล (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3  แผนงานบริหารงานทัวไป โครงการที 4
 หน้า 176 )          

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 230,000 บาท
  - ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน)จํานวน  230,000  บาท
 1. ค่ารับรองในการต้องรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครืองดืม  ค่าของรางวัล  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้
จ่ายเกียวเนืองในการรับรอง รวมทังค่าบริการและค่าใช้ทีจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตังได้ไม่เกิน
ปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จาก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทีมีผู้อุทิศให้ 
 2. ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ     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  
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ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ พานพุ่ม และ
พวงมาลา ฯลฯ  

โครงการขับเคลือนการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวัน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขับเคลือนการน้อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจําวัน   เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าจัดสถานทีในการฝึกอบรม ฯลฯ (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 แผน
งานบริหารงานทัวไป โครงการที  16 หน้า 2 )

โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนืองในพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนืองในพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 12  สิงหาคม  ได้แก่ ค่างานพิธีทางศาสนา ค่า
ดนตรี ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครืองไทยทาน  ค่า
เงินรางวัล ค่าเครืองเสียงและแสง  ค่าตกแต่งเวที  ค่าทําพลุ  ค่าดอกไม้
ไฟ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานบริหารงานทัวไป โครงการที 3
 หน้า 103)

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดงานวันสําคัญต่างๆของชาติ ตามโครงการ
จัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ได้แก่ ค่างานพิธีทางศาสนา ค่าดนตรี ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครืองไทยทาน  ค่าเงินรางวัล 
ค่าเครืองเสียงและแสง  ค่าตกแต่งเวที  ค่าทําพลุ  ค่าดอกไม้ไฟ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานบริหารงานทัวไป)
โครงการที 4 หน้า 103)

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ  ซึง
สถาบันสําคัญของชาติเป็นศูนย์รวมจิตใจและความสามัคคี ของคนในชาติ
โดยให้ประชาชนในเขตเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 1 รุ่น เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าจัดสถานที ค่าเบียเลียง และอืนๆ (แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานบริหารงานทัวไป
โครงการที 2 หน้า 103)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรของเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรเทศบาล คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง และทัศนศึกษาดูงาน ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่า
อาหาร ค่าเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ ค่าเช่าทีพัก ค่า
จัดสถานที ฯลฯ  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที 2 แผนงานบริหารงานทัวไป โครงการที 12 หน้า 159)
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โครงการเลือกตัง นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
เทศบาล ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตังประจําเทศบาลเมืองเมือง
พล  ค่าเบียเลียงเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตัง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
เลือกตัง (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที  1แผน
งานบริหารงานทัวไป โครงการที 3 หน้า 103)

โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาทําอาหารและเครือง
ดืม ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานทีในการฝึกอบรม ฯลฯ
  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผน
งานบริหารงานทัวไป โครงการที 6 หน้า 104)

งานวันเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเทศบาล  ได้แก่  ค่างานพิธี
ทางศาสนา  ค่าดนตรี  ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่า
เครืองไทยทาน ค่าเงินรางวัล ค่าเครืองเสียงและแสง ฯลฯ  (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานบริหารงานทัว
ไป โครงการที 11หน้า 159 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 190,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์เครืองพิมพ์  โต๊ะ เก้าอี ตู้  เครืองปรับ
อากาศ  เครืองขยายเสียง  รถจักรยานยนต์  รถยนต์  อาคารสํานักงาน
บ้านพักพนักงาน ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 625,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 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  พระบรมฉายาลักษณ์  กระดาน
ไวท์บอร์ด  มูลี  ม่านปรับแสง  เครืองคิดเลขนาดเล็กฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า  สตาร์ทเตอร์  บาลา
สิ ไฟวิงคอยส์  คอนเดนเซอร์  เบรกเกอร์  ขาหลอดฟลูออเรส
เซนต์  เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง  ถ้วย
ชาม  ช้อนส้อม  แก้วนํา  จานรองแก้วกระติกนําแข็ง  ผงซักฟอก  นํายา
ดับกลิน นํายาล้างห้องนํา ถังนํา  กระติกนําร้อน ฯลฯ  
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 35,000 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 15,000 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
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์  เมนบอร์ด  สายเคเบิล  แผง
แป้นอักขระ หรือ แป้นพิมพ์ ฯลฯ  

วัสดุอืน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ 
ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,535,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในสํานักงานเทศบาลเมืองเมืองพล และในกิจการ
ของเทศบาล ฯลฯ                     

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของเทศบาลเมืองเมืองพล  
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ทีใช้ในสํานักงานเทศบาลเมืองเมืองพล ซึงใช้ใน
กิจการของเทศบาล 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าไปรษณีย์ ในกิจการของเทศบาลเมืองเมืองพล  
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET)  
และค่าใช้จ่ายทางด้านโทรคมนาคมอืนๆ
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 100,000 บาท
 โครงการ/แผนงานของสมาชิกกาชาดอําเภอพลและจังหวัด
ขอนแก่น ประจําปี งบประมาณ  2561  จํานวน  100,000 บาท
 เพือจ่ายอุดหนุนเงินให้กาชาดอําเภอพลและจังหวัดขอนแก่น    ไว้ช่วย
เหลือผู้ประสบภัยสาธารณะและความเดือดร้อนของ
ประชาชน         ( แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที 1 แผนงานบริหารงานทัวไป โครงการที 1  หน้า 197 )         

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 5,097,100 บาท
งบบุคลากร รวม 3,273,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,273,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,883,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 8 อัตรา 

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

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ ฯ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 219,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 1,823,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 391,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที      

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 327,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 1,049,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 629,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ดังนี 
   - ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกันค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ จํานวน  200,000 บาท
 - ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน  429,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในกองวิชาการ
และแผนงาน  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3
 แผนงานบริหารงานทัวไป โครงการที 2 หน้า 176) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน  ประชุม
ประชาคมระดับชุมชน ระดับเมืองและจัดประชุมสัมมนา  จัดทําประชา
พิจารณ์  ค่าจัดสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดการประชุมสัมมนา  ค่า
พิมพ์ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ในการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณ  ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเช่าทีพักค่ายานพาหนะ  ค่าจัดทํา
เอกสาร  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการประชุม  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานบริหารงานทัวไป โครงการที 14
 หน้า 106)

2.โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาค่าจัดสถานที  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าเบียเลียง  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัด
อบรม  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผน
งานบริหารงานทัวไป โครงการที 13 หน้า 106)

3.โครงการอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาสาสมัครประชา
สัมพันธ์ เช่น ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยาการ ค่าเบียเลียง ค่ายาน
พาหนะ ค่าทีพัก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นฝึกอบรม (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานบริหารงาน
ทัวไป โครงการที 11 หน้า 105)

4. โครงการอบรมด้านระเบียบ กฎหมาย กฎเกณฑ์ทีถือปฏิบัติและจริยธรรม
ของเจ้าหน้าทีและประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมด้านระเบียบ กฎหมาย กฎเกณฑ์
ทีถือปฏิบัติและจริยธรรมของเจ้าหน้าทีและประชาชน  เช่น  ค่าใช้จ่ายใน
การอบรม  ค่าจัดสถานที  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าเบียเลียง   ค่ายานพาหนะ  ค่าเช่าที
พัก  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการจัดอบรม   (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานบริหารงานทัว
ไป โครงการที 10 หน้า 105)
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5.โครงการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าหนังสือพิมพ์  ค่าจ้างเหมาเคเบิลทีวี  วารสาร  เอกสารเผย
แพร่ต่างๆ  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 แผนงานบริหารงานทัวไป โครงการที 8 หน้า 104)

6.โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียวในเขตอําเภอพล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทียวในเขตอําเภอ
พล เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ วีดีโอ และสือประชาสัมพันธ์อืนๆ  (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานบริหารงาน
ทัวไป โครงการที 1 หน้า 176)

7.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักระหว่างเดินทาง  ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าลงทะเบียน ฯลฯ  ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้ไปราชการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์  โต๊ะ  เก้าอี  ตู้  เครืองปรับ
อากาศ  เครืองขยายเสียง  รถจักรยานยนต์  รถยนต์  ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 330,000 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  แบบพิมพ์ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  สิงพิมพ์
ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร นําดืม สําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน  เครืองตัดโฟม  เครืองตัด
กระดาษ  กุญแจ   เครืองเย็บกระดาษ   พระบรมฉายาลักษณ์  กระดาน
ไวท์บอร์ด  มูลี  ม่านปรับแสง  เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  สตาร์ทเตอร์  บาลาส
  คอนเดนเซอร์  เบรกเกอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์  เครืองตัดกระแส
ไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ 

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  ท่อนํา
และอุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ ฯลฯ 
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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 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง เลนต์
ซูม กระเป๋าใส่กล่องถ่ายรูป กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันและสี  ฟิล์ม  รูป
สีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัดขยาย แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (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 6,956,260 บาท
งบบุคลากร รวม 5,322,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,322,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,381,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 10 อัตรา 

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

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ ฯ 
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ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 678,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี จํานวน 3
 อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 975,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป   จํานวน 7 อัตรา  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 99,540 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง  
งบดําเนินงาน รวม 1,617,460 บาท
ค่าตอบแทน รวม 341,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  เช่น  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัด
จ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  และผู้ควบคุมงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน   

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

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 261,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง
ประจํา  ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 986,860 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 906,860 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ดังนี  
              1. ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าประกัน
อัคคีภัยทรัพย์สินของเทศบาล และค่าบริการอืนๆ จํานวน 80,000 บาท
  2. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดและปฏิบัติงานภาย
ในกองคลัง  จํานวน108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีนักการ และทําความ
สะอาดในห้องคลัง  และงานอืนทีเกียวข้อง ภายในกองคลัง  (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3  แผนงานบริหารงานทัว
ไป  โครงการที 3 หน้า 176  )
                3. โครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์ จํานวน405,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุง
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้เป็นปัจจุบัน (จํานวน 7 คน 3 ดือน
 ,จํานวน 2 คน 12 เดือน) เช่น ค่าคัดลอกข้อมูล สํารวจข้อมูลภาค
สนาม โดยบันทึกข้อมูลลงในแบบสํารวจ ผ.ท.1 ผ.ท.2และ ผ.ท.3  บันทึก
ข้อมูลลงในโปรแกรม  ( LTAX GIS LTAX 3000) ฯลฯ  (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  เพิมเติม เปลียนแปลง   ครังที 1
ยุทธศาสตร์ที 3  แผนงานบริหารงานทัวไป  โครงการที 5 หน้า 16  )
               4. โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูล
ฝอย    จํานวน 313,860 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยใน
ชุมชนทัง  14 ชุมชน ภายในเขตเทศาบาลของจํานวนครัวเรือนทีอาศัยอยู่
จริง โดยจัดจ้างครัวเรือนละ 5 บาท(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 3  แผนงานบริหาร
งานทัวไป  โครงการที 5 หน้า  8)          

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ จํานวน 60,000 บาท
   - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรฯ  จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพักระหว่างเดินทาง  ค่าพาหนะ
เดินทาง ฯลฯ  ให้แก่  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
ทีมีคําสังให้ไปราชการ   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  เก้าอี ตู้โต๊ะ เครืองพิมพ์  เครืองปรับ
อากาศ  เครืองขยายเสียง  รถจักรยานยนต์  รถยนต์ ฯลฯ  
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ค่าวัสดุ รวม 289,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 164,000 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
ลักษณ์กระดานไวท์บอร์ดมูลี ม่านปรับแสง เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง  ถ้วย
ชาม  ช้อนส้อม  แก้วนํา จานรองแก้วกระติกนําแข็ง ผงซักฟอก  นํายาดับ
กลิน  ถังนํา  กระติกนําร้อน ฯลฯ  

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  นํามันจารบี นํามันเครือง 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  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์  เมนบอร์ด  สาย
เคเบิล  แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯ  
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งบเงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 16,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 16,000 บาท
 -อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลโจดหนองแก
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลโจดหนองแก  ในการ
สนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซือการจ้างของท้องถินอําเภอ
พล   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1  การ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคม แผนงานบริหารงานทัวไป โครงการที 3
 หน้า 197 )

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 7,054,790 บาท
งบบุคลากร รวม 5,261,790 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,261,790 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,268,570 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 4 อัตรา 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 953,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี  จํานวน 4 อัตรา  

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  เงินเพิมต่างๆ ของลูกจ้าง
ประจํา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,594,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน 21 อัตรา  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 442,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  

งบดําเนินงาน รวม 1,793,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 142,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าตอบแทนอปพร. ทีมาจากบุคคลภาย
นอก ฯลฯ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานและลูกจ้างทีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 768,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 138,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ดังนี   
 - ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ  จํานวน 30,000
  บาท
 - ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน  108,000 บาท
1.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีทําความสะอาดอาคารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน  108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีทําความสะอาด
อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน โครงการที 1 หน้า 178)          

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการฝึกอบรมเพิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก
อบรม  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเข็มเครืองหมาย ค่า
วุฒิบัตร ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจ้างเหมารถ  ค่าเช่าทีพักค่าจัดสถาน
ที ฯลฯ   (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  
ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการที 1
 หน้า 107 )

2.โครงการจัดกิจกรรมเนืองในวัน อปพร. จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมเนืองในวัน อป
พร. เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าจ้างเหมาจัดทําเอกสารการอบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าจัดสถานที  ค่า
เช่าทีพัก ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ค่าเบียเลียง ฯลฯ
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการที 2 หน้า 107  )

3.โครงการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการและจุดตรวจความปลอดภัยด้านการจราจร
ทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการและจุดตรวจความ
ปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเบียเลียง  ค่าทําอาหารและเครืองดืม  ค่าจัดสถานทีและ
อืนๆ  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการที 5  หน้า 108 )

4.โครงการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการและจุดตรวจความปลอดภัยด้านการจราจร
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตังศูนย์ปฏิบัติการและจุดตรวจความ
ปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าเบียเลียง  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าจัดสถานที และ
อืนๆ   (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการที 6 หน้า 108 )

วันทีพิมพ์ : 22/8/2560  18:13:21 หน้า : 15/57



5.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่านํามันเชือเพลิงหน่วย
งานทีเข้ารับการฝึกซ้อมแผนฯ ค่าตกแต่งสถานทีพิธีเปิดปิด ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564  ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการที 3
 หน้า 107 )

6.โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยฯ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัยฯ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ตกแต่งสถานทีเปิด-ปิด ค่าจัดทําป้าย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ 
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการที 7 หน้า 108 )

7.โครงการฝึกอบรมเยาวชนรู้ทันภัย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนรู้ทันภัย เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่านํามันเชือเพลิงหน่วย
งานทีเข้ารับการฝึกซ้อมแผนฯ ค่าตกแต่งสถานทีเปิด-ปิด ค่าจัดทํา
ป้าย และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน โครงการที 4  หน้า 107 )

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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์เครืองพิมพ์  โต๊ะ เก้าอี ตู้  เครืองปรับ
อากาศ รถจักรยานยนต์  รถยนต์  รถดับเพลิง  อาคารสํานักงาน ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 715,000 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 สิงพิมพ์
ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร นําดืมสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงานเครืองตัดโฟม  เครืองตัด
กระดาษ  กุญแจ   เครืองเย็บกระดาษ   พระบรมฉายาลักษณ์ กระดาน
ไวท์บอร์ด มูลี  ม่านปรับแสง  เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  ฯลฯ  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า  สตาร์ทเตอร์  บาลาส
  คอนเดนเซอร์  เบรกเกอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์  เครืองตัดกระแส
ไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรองแก้วกระติกนําแข็ง  ผงซักฟอก  นํายาดับ
กลิน  ถังนํา  กระติกนําร้อน ฯลฯ  

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  ท่อนําและอุปกรณ์ประปา  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  นํามันจารบี นํามันเครือง 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 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  เช่น  สายส่งนําดับเพลิง  ท่อดูดนําดับ
เพลิง  หัวฉีดนําดับเพลิง  ข้อต่อต่างๆ ประเก็นข้อต่อ คลิบรัดท่อ นํายาโฟม
ดับเพลิง  ถังดับเพลิงฯลฯ  

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 
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานักงาน
ย่อย)  เทศบาลเมืองเมืองพล 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (INTERNET)  
และค่าใช้จ่ายทางด้านโทรคมนาคมอืนๆ

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 การจัดระเบียบ การจําหน่ายสินค้าในที หรือ
ทางสาธารณะ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี  (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน โครงการที 3 หน้า 160)

2.โครงการทบทวนปรับปรุงและพัฒนาเทศบัญญัติด้านสาธารณสุขและ
สุขาภิบาลสิงแวดล้อม

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรมหรือสัมมนา การรณรงค์ประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี  (แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561–2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานรักษาความสงบภาย
ใน โครงการที 4 หน้า 160)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 123,312,210 บาท
งบบุคลากร รวม 88,232,270 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 88,232,270 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 66,873,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ดังนี  
 - เงินเดือนพนักงานเทศบาล  จํานวน  9 อัตรา    จํานวน 3,512,300
 บาท
 - เงินเดือนพนักงานครูจํานวน  153 อัตรา ครูผู้ดูแลเด็ก 2
 อัตรา   จํานวน   63,361,400  บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 8,028,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมค่าวิชาของพนักงาน และ
เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ดังนี 
 - เงินเพิมของพนักงานเทศบาล  จํานวน    148,800 บาท
 - เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พนักงานครู  จํานวน  7,880,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล    ดังนี
 - เงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาล   จํานวน   103,200 บาท
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 9,609,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานเทศบาลและพนักงานครู  ดังนี 
- เงินวิทยฐานะของพนักงานเทศบาล      จํานวน   67,200  บาท
 - เงินวิทยฐานะของพนักงานครูและครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน  9,542,000
  บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,141,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี  ดังนี    
- ลูกจ้างประจํากองการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา จํานวน   246,900 บาท
 - ลูกจ้างประจําทีปฏิบัติงานในสถานศึกษา จํานวน 4
 อัตรา จํานวน 894,100 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,152,370 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป  ดังนี  
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  11  อัตรา พนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน  7 อัตรา   ทีปฏิบัติงานในสถานศึกษา  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ดังนี 
 - พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป ทีปฏิบัติหน้าทีในสถาน
ศึกษา  

งบดําเนินงาน รวม 34,479,940 บาท
ค่าตอบแทน รวม 336,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 96,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน   เช่น  ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจประเมินผล
งานทีเกิดจากการปฏิบัติงาน  ,ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมินผลงาน
ทีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที,  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือจัด
จ้าง,  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ-ตรวจรับงานจ้าง ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง, ค่าตอบแทนคณะกรรมการออก
ข้อสอบและสัมภาษณ์และค่าตอบแทนอืนๆ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 156,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 83,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่พนักงานและลูกจ้างทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบฯ ดังนี 
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ค่าใช้สอย รวม 29,019,610 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 4,150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ดังนี  
           1. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ จํานวน 100,000
บาท
          2.โครงการจ้างเหมาบริการสอน จํานวน 3 ราย  (แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี  พ.ศ. 2561-2564   เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์
ที 1 แผนงานการศึกษา  โครงการที 51 หน้า 5) จํานวน 540,000 บาท
         3.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพือปฏิบัติงานด้านเลขานุการ
และการจัดการทัวไป   ของกองการศึกษา  จํานวน 5 ราย (แผนพัฒนาสี
ปี  พ.ศ. 2561-2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
 แผนงานการศึกษา โครงการที 52  หน้า 5) จํานวน 900,000 บาท
        4.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายในกองการ
ศึกษา จํานวน 3 ราย  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานการศึกษา  โครงการ
ที 1  หน้า 17) จํานวน 324,000บาท
        5.โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย 9 คน และรักษาความ
สะอาด  จํานวน 7 คน (แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ. 2561-2564  เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 1   ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานการศึกษา  โครงการ
ที 2  หน้า 18) จํานวน1,566,000 บาท
        6.โครงการจ้างเหมาครูสอนภาษาต่างประเทศ (ชาวต่าง
ประเทศ) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสอนภาษาต่างประเทศ   และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ จํานวน 3 อัตรา(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
  ยุทธศาสตร์ที 1  แผนงานการศึกษา  โครงการที 16  หน้า 116
) จํานวน720,000 บาท
          
           

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการมหกรรมการศึกษาท้องถินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานมหกรรม การจัดการศึกษาท้อง
ถิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของคณะครู  นักเรียน  บุคลากรทีเกียว
ข้องในการจัดการศึกษาท้องถิน  เช่น ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  การสาธิต  การ
จัดนิทรรศการ  ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์   ค่าจัดทําเอกสารเผยแพร่
ทางวิชาการ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าเบียเลียง ค่าจ้างเหมารถยนต์  ค่านํามันเชือ
เพลิง  ค่าชดเชยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล  และค่าใช้จ่ายอืนๆ   (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานการ
ศึกษา  โครงการที 17  หน้า 116)

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  ค่าชดเชยการใช้รถยนต์
ส่วนบุคคล  และค่าใช้จ่ายอืนๆ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561-
2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานการศึกษา โครงการที 5  หน้า 113)
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3. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและศึกษาดูงาน จํานวน 200,000 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   (แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี  พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานการศึกษา  โครงการ
ที 13  หน้า 115)

4.  โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา  ค่าจัดทําเอกสาร  ค่าจัดอบรม
ภายนอก  และภายในสํานักงานค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการจัดอบรม  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณ
ค่ากระเป๋าเอกสาร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นในการฝึกอบรม (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานการศึกษา  โครงการที 14  หน้า 115)

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 23,249,610 บาท
 1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน  60,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล เช่น  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัด
ทําหลักสูตร  ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานการศึกษา โครงการที 4
  หน้า 110) “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน”     
                2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน          50,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  และค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าบริการรายเดือนและค่าใช้จ่าย
ด้านโทรคมนาคมอืน  สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมือง
พล  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1  แผน
งานการศึกษา  โครงการที 4  หน้า 110) “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”  3.โครงการ
พัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน จํานวน300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงห้องสมุด สําหรับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1  แผนงานการศึกษา  โครงการที 4
  หน้า 110)“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน” 
               4.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จํานวน 150,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เช่น ค่าหนังสือ ค่าสือการ
เรียนการสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอืนๆ สําหรับโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
  ยุทธศาสตร์ที 1  แผนงานการศึกษา  โครงการที 4  หน้า 110) “ทังนี จะ
เบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน” 
  5.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน (SBMLD) จํานวน 
2,250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา เช่น ค่าฝึกอบรม  ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งสถานที  ค่าอาหาร - เครือง
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ดืม  ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ
. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานการศึกษา โครงการที 4
 หน้า 111)  “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน”
      6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัดทําแผน
การศึกษาดีเด่น จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น เช่น การฝึก
อบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าจัดทําเอกสาร
และเข้าเล่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอืนๆ  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1  แผนงานการศึกษา  โครงการที 4
  หน้า 111)   “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”
      7.โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ สถานศึกษาใน
สังกัด อปท. จํานวน  750,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ เช่น ค่า
หนังสือ  ค่าพิมพ์ป้ายไวนิล  จัดทําเอกสารและเข้าเล่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงาน  (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2ยุทธศาสตร์
ที 1 แผนงานการศึกษา  โครงการที 4 หน้าที  10 )   “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อ
เมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน” 
   8.โครงการรณรงค์เพือป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาจํานวน 
 57,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม หรือจัดกิจกรรมให้ความรู้เกียวกับ
เรืองยาเสพติด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานทีอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่า
งและเครืองดืม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ การโฆษณาประชาสัมพันธ์
การอบรม  ค่าวัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์เกียวกับการอบรม ค่ากระเป๋า
บรรจุเอกสารและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1
  แผนงานการศึกษา  โครงการที 4  หน้า 111)  “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”
 9.โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา จํานวน 100,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรักการอ่าน  เช่น  ค่าวัสดุค่าถ่าย
เอกสาร  และค่าใช้จ่ายอืนๆ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
  ยุทธศาสตร์ที 1  แผนงานการศึกษา โครงการที 4 หน้า 111) “ทังนี จะ
เบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน”
   10.โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" จํานวน100,000 บาท
เพือจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหาร  เช่น  ค่าจัดซือสือ การเรียนการสอน  ค่าหนังสือ  ค่าพิมพ์ป้าย
ไวนิล  ค่าจัดทําเอกสารและเข้าเล่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินงาน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงาน
การศึกษา  โครงการที 4 หน้า 10 )   “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”
                 11. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม หรือจัดกิจกรรมให้ความรู้เกียวกับ
เรืองยาเสพติด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานทีอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าใช้จ่าย
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เกียวกับ  การโฆษณาประชาสัมพันธ์การอบรม  ค่าวัสดุ เครืองเขียน และ
อุปกรณ์เกียวกับการอบรม ค่ากระเป๋าบรรจุเอกสารและค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็นและเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงาน
การศึกษา  โครงการที 4 หน้า 11 )   “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”
   12.โครงการอาหารกลางวัน  จํานวน 7,158,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน   สําหรับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ
. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1  แผนงานการศึกษา  โครงการที 4
  หน้า 112)   “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน” 
               13. ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยาก
จน จํานวน 1,049,000 บาท
เพือจ่ายให้กับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล         เป็น
ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน  ค่าเสือผ้าและวัสดุเครืองแต่งกายนัก
เรียน  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าพาหนะในการเดินทาง  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานการศึกษา  โครงการที 4
  หน้า 112)   “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”
   14.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขันพืนฐาน  จํานวน  10,155,210 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวนักเรียน) ค่าหนังสือ
เรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าเครืองแบบนักเรียน  ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561-2564
  ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานการศึกษา โครงการที 4  หน้า 112)   “ทังนี จะ
เบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน”
   15.โครงการจัดหารระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เพือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
   จํานวน  450,000 บาท
เพือจ่ายให้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาระบบการบริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  เพือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
   และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ทีเกียวข้องกับการดําเนินงาน (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2 ยุทธศาสตร์
ที 1 แผนงานการศึกษา โครงการที 4 หน้า 11  )  “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”  
   16.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวนักเรียน)  ค่าจัดซือสือการ
เรียนการสอน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์
ที 1 แผนงานการศึกษา โครงการที 4  หน้า 112)   “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อ
เมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”      
    

6. โครงการพัฒนาจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท
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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  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1  แผน
งานการศึกษา โครงการที 6 หน้า 113)

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ จํานวน 750,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพักระหว่างเดินทาง ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ฯลฯ  พนักงานเทศบาล  
พนักงานครู ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้ไปราชการ 
โครงการคลินิกภาษาไทย จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการคลินิกภาษาไทย  เช่น  ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าเครืองเขียน  ค่าหนังสือ  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล  ค่าจ้างเหมาในการจัดตกแต่ง
สถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้า
ร่วมโครงการฯ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
จําเป็นในการจัดโครงการ  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561-2564
  ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานการศึกษา โครงการที 8  หน้า 114)

โครงการประชุมกลุ่มวิชาการเพือพัฒนางานวิชาการให้มีคุณภาพ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกลุ่มวิชาการ  ได้แก่  ค่าจัดอบรม
ภายนอกและภายในสํานักงาน ค่าวัสดุ-อุปกรณ์  ค่าเครืองเขียน  ค่าจัดทํา
เอกสาร  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
ในการจัดประชุม (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561-2564
  ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานการศึกษา โครงการที 7  หน้า 113)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  ค่าจ้างเหมาในการจัดตกแต่งสถาน
ที  ค่าจ้างเหมาพิมพป้ายไวนิล  ค่าวัสดุ เครืองเขียน อุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืมและค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564  ยุทธศาสตร์ที 1  ผนงานการศึกษา โครงการที 18  หน้า 117)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดตกแต่งสถานที  ดอกไม้ประดับ
เวที แท่นกล่าวรายงาน  ผ้าประดับเวที ค่าจ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล  ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  อุปกรณ์
ค่าพิมพ์ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่า
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าหารว่างและเครืองดืม  ในการ
ฝึกอบรม  ค่าเช่าทีพัก ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่าย  ทีจําเป็นในการ
ฝึกอบรม แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผน
งานการศึกษา โครงการที 43  หน้า 122)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์  โต๊ะ เก้าอี ตู้  เครืองปรับ
อากาศ  เครืองขยายเสียง  รถจักรยานยนต์  รถยนต์  ประตู หน้าต่าง
ห้องนํา ห้องส้วม ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 3,643,930 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 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 กระดานไวท์
บอร์ด มูลี  ม่านปรับแสง  เครืองคิดเลขขนาดเล็ก  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    ถ้วย
ชาม  ช้อนส้อม  แก้วนํา จานรองแก้ว กระติกนําแข็ง  ผงซักฟอก  นํายา
ดับกลิน กระดาษทิชชู นํายาล้างห้องนํา ไม้ถูพืน  ถังนํา  กระติกนํา
ร้อน ฯลฯ  

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 3,385,930 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองพล  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ
. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานการศึกษา  โครงการที 2
  หน้า 109)   “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”

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  ท่อนําและอุปกรณ์ประปา  ท่อต่างๆ ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 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 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ 
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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   รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด ขยาย แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) เลนส์กล้อง   ขาตัง
กล้อง  แบตเตอรีกล้อง  เมมโมรีการ์ดกล้อง  ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ เมนบอร์ด สายเคเบิล  แผงแป้น
อักขระ หรือ แป้นพิมพ์ ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,480,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 900,000 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 
เพือจ่ายเป็นซ่อมแซมอาคารเรียน สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
เมืองพล ตามแบบแปลนของเทศบาล (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561
-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานการศึกษา  โครงการที 9  หน้า 114)   “
ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน”  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ได้แก่  ค่ารับรองผู้ที
ได้รับเชิญมาร่วมงาน  ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ  ค่าใช้
จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน  ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่า
มหรสพ  การแสดง  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน และค่า
ใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการจัดงาน  เช่น  อาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าตกแต่งจัดสถานที  ค่าเช่าอุปกรณ์ เงินหรือ
ของรางวัล  ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือสิง
พิมพ์  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1  แผน
งานการศึกษา โครงการที 15  หน้า 115)

2. โครงการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน  ทีเกียว
กับการประกวด การแข่งขัน การอบรม  การแสดง เช่น ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัลการประกวดหรือการแข่ง
ขัน ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์การ จัดกิจกรรม  ค่าเช่า
เวที ค่าเช่าเครืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
และเกียวข้อง กับการดําเนินโครงการ  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ
. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานการศึกษา โครงการที 45
 หน้า 123)

3. โครงการการศึกษาเพือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการการศึกษาเพือต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน(โครงการครู D.A.R.E.)  เช่น  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์เกียวกับการจัดกิจกรรม  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
เกียวข้องกับการดําเนินโครงการ  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561-
2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานการศึกษา โครงการที 19  หน้า 117)

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   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี    พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1
 แผนงานการศึกษา โครงการที 1 หน้า 109)
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2. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา  หรือจัดซือแบบทดสอบ   และค่าวัสดุ – อุปกรณ์
ในการทําแบบประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทําเอกสารทางวิชาการของ
กลุ่มโรงเรียนเทศบาล  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  (แผนพัฒนาสีปี  พ.ศ. 2561-
2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานการศึกษา โครงการที 3  หน้า 109)

3. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรดีเด่นในสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ- อุปกรณ์จัดทําเกียรติบัตรพร้อมกรอบใส่เกียรติ
บัตร ค่าจัดทําโล่รางวัล ของพนักงานครู ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา
ขันพืนฐาน และค่าใช้จ่ายอืนๆ  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี    พ.ศ. 2561-
2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานการศึกษา โครงการที 12  หน้า 114)

4. โครงการประกวดสือการเรียนการสอน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ- อุปกรณ์ จัดทําเกียรติบัตร  ค่าจัดทําโล่รางวัล  ของ
พนักงานครูระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขันพืนฐาน และค่าใช้จ่าย
อืนๆ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี    พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1 แผน
งานการศึกษา โครงการที 10  หน้า 114)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 8,080,100 บาท
งบบุคลากร รวม 6,720,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,720,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,701,300 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 1,281,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี  จํานวน 5 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา เช่น เงินค่าตอบแทนราย
เดือน เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมคุณวุฒิที ก.พ.รับรอง  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,304,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน 10 อัตรา  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
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งบดําเนินงาน รวม 1,360,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 286,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 186,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจํา
ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ     

ค่าใช้สอย รวม 950,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 800,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึงบริการดังนี  
 1. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ค่าโฆษณา และเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ จํานวน44,000  
บาท
 2.ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ช่วยปฏิบัติงานภายในกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม   จํานวน 
 756,000 บาท(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิม
เติม เปลียนแปลง ครังที 1 แผนงานสาธารณสุข โครงการที 5 หน้า 19)     
     

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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ ตู้
เย็น    เครืองพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี ตู้ เครืองปรับอากาศ พัดลม เครืองจักร
กล  เครืองสูบนํา  เครืองพ่นหมอกควัน รถจักรยานยนต์ รถ
ยนต์ อาคาร ประตู หน้าต่าง ห้องนํา ห้องส้วม ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 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  เครืองคิดเลขขนาดเล็กฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  สตาร์ทเตอร์  บาลาส
  คอนเดนเซอร์  เบรกเกอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์  เครืองตัดกระแส
ไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง  ถ้วย
ชาม  ช้อนส้อม  แก้วนํา จานรองแก้ว กระติกนําแข็ง ผงซักฟอก  นํายาดับ
กลิน  ถังนํา  กระติกนําร้อน ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์   และอิงค์เจ็ท เมาส์ เมนบอร์ด สายเค
เบิล  แผงแป้นอักขระ หรือ แป้นพิมพ์ ฯลฯ  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 39,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ทีใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุขฯ   
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ทีใช้ในสํานักงานเทศบาลเมืองเมืองพล ซึงใช้ใน
กิจการของเทศบาล 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 685,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 685,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 685,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยของนําอุปโภคบริโภคในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  ค่านํายาและวัสดุอุปกรณ์ในการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนําดืม  ค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํา  ค่า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
นี    (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงาน
สาธารณสุข โครงการที 17 หน้า 133)

10.โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบบทางเดินอาหาร จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การรณรงค์สํารวจและทําลายแหล่ง
เพาะพันธุ์พาหะนําโรคทางเดินอาหารทังในตลาดสดและชุมชน ค่าใช้จ่าย
ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานสาธารณสุข โครงการที 8 หน้า 129)

11. โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันวัยรุ่นและเยาวชนเกียวกับอนามัยการเจริญ
พันธุ์

จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การจัดอบรมวัยรุ่นและเยาวชนใน
โรงเรียนและชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียว
ข้องกับโครงการนี (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที 1 แผนงานสาธารณสุข โครงการที 21 หน้า 134)

13. โครงการเทศบาลเมืองเมืองพลปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การจัดอบรมเจ้าของสัตว์เลียง การ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าทีทําหมันสุนัขและแมว และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี 
 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานสาธารณสุข โครงการที 10 หน้า 130)
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14.โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพือสุขภาพทีดีในผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูง
อายุ จัดซือยาเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับผู้สูงอายุการ
จัดประชุม อบรมหรือสัมมนา และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
นี(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงาน
สาธารณสุข  โครงการที 27 หน้า 138)

3. โครงการพัฒนาร้านจําหน่ายหมํามาตรฐานอาหารปลอดภัย จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  การจัดประชุม อบรมหรือสัมมนาผู้
ประกอบการผลิตและจําหน่ายหมํา และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง การประชา
สัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี
 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน
สาธารณสุข โครงการที 2 หน้า 180)

4. โครงการรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  การประชุมหรืออบรม การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์  การรณรงค์ทําความสะอาดส้วมและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้องกับโครงการนี(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์
ที 4 แผนงานสาธารณสุข โครงการที 2 หน้า 185)

5. โครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น   การอบรมหรือสัมมนา การจัดทําสือ
ประชาสัมพันธ์  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
กับโครงการนี (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4
 แผนงานสาธารณสุข โครงการที 3 หน้า 186)

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ซิกา จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การรณรงค์สํารวจและทําลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายตามแหล่งต่าง ๆ ในชุมชน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุเครืองแต่งกาย และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานสาธารณสุข โครงการที 7 หน้า 128)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบกิจการจําหน่ายอาหาร จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การจัดประชุมหรืออบรมผู้ประกอบ
กิจการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานสาธารณสุข โครงการที 12 หน้า 131)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน จํานวน 180,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การอบรมหรือสัมมนา การจัดทําสือ
ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้อง 
 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงาน
สาธารณสุข โครงการที 5 หน้า 127)

โครงการสาธารณสุขเคลือนที จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ทีจําเป็น ค่า
วัสดุประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์อืน ๆ และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องฯลฯ   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564
 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานสาธารณสุข โครงการที 15 หน้า 132)

วันทีพิมพ์ : 22/8/2560  18:13:21 หน้า : 31/57



งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าตอบแทนแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าทีสาธารณสุขฯทีมีคําสัง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพือปฏิบัติหน้าทีเกียวกับการดูแลสุขภาพ
ประชาชน ฯลฯ 

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
2.โครงการรณรงค์การเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ในตับ
และมะเร็งท่อนําดี

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  การจัดประชุม อบรมหรือ
สัมมนา การรณรงค์ในชุมชน การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานสาธารณสุข โครงการที 24 หน้า 135)

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

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํายา
ต่างๆ แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สําลีและผ้าพันแผล เปลหามคน
ไข้ เครืองมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
    - อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติด
เชือ HIV.  จํานวน  50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเชือ HIV. ให้แก่ อําเภอพล(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานสาธารณสุข  โครงการที 3 หน้า 199)      
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 2,609,780 บาท
งบบุคลากร รวม 2,086,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,086,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,609,600 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 299,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป    จํานวน 2 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,900 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
งบดําเนินงาน รวม 523,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานและลูกจ้างทีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 389,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 354,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ให้ได้มาซึงบริการ ดังนี   
 1. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 ค่าโฆษณาและเผยแพร่  จํานวน 30,000 บาท
 2. ค่าจ้างเหมาบริการ               จํานวน 324,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีภายในกอง
สวัสดิการสังคม จํานวน 3 คน (แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ. 2559 – 2561
 ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที 4
 หน้า 183 )          
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักระหว่างเดินทาง  ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าลงทะเบียน ฯลฯพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง ทีมีคําสังให้ไปราชการ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น เครืองพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี ตู้ เครืองปรับ
อากาศ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 76,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 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  เครืองคิดเลขขนาดเล็กฯลฯ 

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  นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี  ฟิล์ม  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง
อัด ขยาย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ เมนบอร์ด สายเคเบิล  แผงแป้น
อักขระ หรือ แป้นพิมพ์ ฯลฯ
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 372,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 322,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการเทศบาลเคลือนที จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคลือนที เช่น จ้างเหมา
เวที เครืองเสียง ดนตรีและแดนเซอร์ เงินรางวัล รางวัลประกวด  ของขวัญ
ของรางวัลกรรมการตัดสิน ค่ามหรสพ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าจ้างเหมาช่างเสริมสวย และวัสดุ อุปกรณ์ทีจําเป็น  (แผนพัฒนาสี
ท้องถินปีพ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ โครงการที 1 หน้า 140 )

2. โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในเขตเมือง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ ขาดแคลน ไร้ทีพึงและผู้ประสบภัย
พิบัติต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล (แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ
. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการที 2
 หน้า 140 )

3. โครงการฝึกอบรมเพือพัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
เมืองพลและทัศนศึกษาดูงาน

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
เมืองเมืองพลและทัศนศึกษาดูงาน ได้แก่ ค่าจัดสถานทีค่าวัสดุในการฝึก
อบรม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจ้างเหมารถยนต์
เพือนําสมาชิกไปทัศนศึกษา ค่าทีพักค่าเบียเลียงสําหรับผู้เข้าอบรม  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  (แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ. 2561 – 2564
 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการที 6 หน้า 141 )

4. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมนอกสถานทีและจัดกิจกรรม
ต่างๆ พร้อมทังประชุมติดตามผลกิจกรรมทีเกิดขึน ได้แก่ จ้างเหมารถ
ยนต์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ทีใช้ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าเบียเลียงสําหรับผู้เข้าอบรมและค่าใช้จ่ายในการอบรม
อืนๆ (แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผน
งานสังคมสงเคราะห์ โครงการที 5 หน้า 141 )

5. โครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้พิการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ใน
การอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และ
ค่าใช้จ่ายในการอบรมอืน ๆ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 
ยุทธศาสตร์ที 1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการที 3 หน้า 140 )

ค่าวัสดุ รวม 2,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วนําจานรอง ผงซักฟอก นํายาดับกลิน ถังนําฯลฯ 
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
  - เงินอุดหนุน   ศอ.ปส.จ.ขก. จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนยาเสพติดประจําปี 2561 ให้กับศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น(ศอ.ปส.จ.ขก.)   (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ โครงการที 2 หน้า 201)          

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 5,533,050 บาท
งบบุคลากร รวม 4,927,050 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,927,050 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,177,400 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 921,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี  จํานวน 4 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 12,900 บาท
เพือจ่ายเปินเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่างๆ ของลูกจ้างประจํา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 548,750 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป   จํานวน 4 อัตรา  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
งบดําเนินงาน รวม 606,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 176,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 62,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานและลูกจ้างทีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ 

วันทีพิมพ์ : 22/8/2560  18:13:21 หน้า : 36/57



ค่าใช้สอย รวม 291,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 231,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ดังนี  
1. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ จํานวน 15,000 บาท 
2.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายในกอง
ช่าง จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายในกอง
ช่าง (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน
เคหะและชุมชนโครงการที 4 หน้า 182)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าเช่าทีพักระหว่างเดินทาง  ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าลงทะเบียน ฯลฯ  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง ทีมีคําสังให้ไปราชการ           

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น เครืองพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี ตู้  เครืองปรับ
อากาศ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 119,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 38,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปใส กระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ
กระดาษ กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  แบบพิมพ์  ใบเสร็จรับเงิน ตรา
ยาง  ซอง  ธงชาติ  สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ทีถูพืน ตะแกรง
วางเอกสาร นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน  เครืองตัดโฟม  เครืองตัด
กระดาษ  กุญแจ   เครืองเย็บกระดาษ   พระบรมฉายาลักษณ์  กระดาน
ไวท์บอร์ด  มูลี  ม่านปรับแสง  เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรองแก้ว  กระติกนําแข็ง ผงซักฟอก  นํายาดับ
กลิน  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  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี  ฟิล์ม  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด
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 
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและ
ค่าใช้จ่ายทางด้านโทรคมนาคมอืนๆ 

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,176,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,876,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,047,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 977,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ดังนี  
1. ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ จํานวน 5,000บาท
2.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่าง
หนึง  เช่น  ดูแล ซ่อมแซมปรับปรุง  ถนน  ซอย  ทางเท้า ภายในเขต
เทศบาล ฯลฯ จํานวน 8 คน  จํานวน 864,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานเคหะและชุมชน  โครงการที 2
 หน้า182)
3.โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่างหนึง เช่น ตรวจ
สอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามถนน ซอยต่างๆ ภายในเขต
เทศบาลฯลฯ จํานวน 1 คน จํานวน 108,000 บาท (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการที 3
 หน้า 182)          

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น รถยนต์  รถจักรยานยนต์ เครืองจักรกล ตู้
เย็น โต๊ะ เก้าอี ตู้  เครืองปรับอากาศ อาคารโรงจอดรถ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 779,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  สตาร์ทเตอร์  บาลาส
  คอนเดนเซอร์  เบรกเกอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์  เครืองตัดกระแส
ไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 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 ท่อ
นําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ 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 

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 และค่ากระแสไฟฟ้า สวน
สาธารณะบึงละเลิงหวาย 

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 300,000 บาท
- อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพล จํานวน300,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ สํานักงานการฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพล ใน
การขยายเขตไฟฟ้าแรงตําและไฟฟ้าสาธารณะตามถนนภายในเขต
เทศบาลเมืองเมืองพล  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม
เปลียนแปลง ครังที 1  ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการ
ที 1 หน้า 13-14)          
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งานสวนสาธารณะ รวม 2,762,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,762,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,295,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 2,250,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน 2,250,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลปรับปรุงสวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับ
ปรุงภูมิทัศน์  การบํารุงรักษาต้นไม้ตามถนนสายต่างๆ  ภายในเขต
เทศบาล จํานวน 25 คน และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆฯลฯ  (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี     พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 แผนงานเคหะและ
ชุมชน โครงการที 5 หน้า 187)          

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          

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 
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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 11,829,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 11,829,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 9,704,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 9,004,000 บาท

 1. โครงการจ้างเหมาเก็บกวาดรักษาความสะอาดถนน ซอย และสถานที
หรือทางสาธารณะ จํานวน 3,780,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตามโครงการจ้างเหมาเก็บกวาด
รักษาความสะอาดถนน ซอยและสถานทีสาธารณะ จํานวน 42 คน (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 4 แผนงานเคหะและ
ชุมชน โครงการที 7 หน้า 188)   
 2. โครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลฯ
จํานวน 2,640,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตามโครงการจ้างเหมาเก็บขนขยะ
มูลฝอยภายในเขตเทศบาลฯ จํานวน 28 คน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 1  ยุทธศาสตร์ที 4 แผนงาน
เคหะและชุมชน  โครงการที 8  หน้า 22 )
              3. โครงการจ้างเหมาเก็บกวาดรักษาความสะอาดตลาดสด
เทศบาล 1   จํานวน  720,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตามโครงการจ้างเหมาเก็บกวาด
รักษาความสะอาดตลาดสดเทศบาล จํานวน 8 คน  (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี  พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการ
ที 9 หน้า 188) 
              4. โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยประจําสถานที
กําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล จํานวน  360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตามโครงการจ้างเหมายามรักษา
ความปลอดภัยประจําสถานทีกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูลจํานวน 4
 คน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน
สาธารณสุข โครงการที 3 หน้า 180) 
               5. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานในกอง
สาธารณสุขฯ  จํานวน  972,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานในงานรักษาความ
สะอาด  กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 1 แผนงานสาธารณ
สุข โครงการที 5 หน้า 19)
                6. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานฝังกลบขยะมูล
ฝอยของเทศบาล จํานวน  216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกปฏิบัติงานฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเมืองพล จํานวน 2
 คน แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงาน
สาธารณสุข โครงการที 6 หน้า 181) 
               7. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกคัดแยกขยะประจําสถานที
กําจัดขยะ    จํานวน  216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกคัดแยกขยะ ประจําสถานทีกําจัดขยะ จํานวน 2 คน แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานสาธารณสุข โครงการ
ที 4 หน้า 181)
                8. ค่าเช่าเครืองจักร  จํานวน  100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบในการฝังกลบขยะมูล
ฝอย ขุดและปรับปรุงพืนทีในสถานทีกําจัดขยะมูลฝอย          
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและทิงขยะอย่างถูกวิธี จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ เช่น ค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว วัสดุอืนๆ ทีจําเป็น ค่าจัดตังจุดทิงขยะอันตราย หรือคัดแยกใน
ชุมชน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี(แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.256-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการ
ที 10 หน้า 188)

4. เงินค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสือมโทรมเนืองจากระบบกําจัดมูลฝอย
ของเทศบาล

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสือมโทรมเนืองจากระบบ
กําจัดมูลฝอยของเทศบาล ให้แก่ อบต.หนองแวงโสกพระ (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 แผนงานเคหะและ
ชุมชน โครงการที 13 หน้า 189)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น พัดลม เครืองปรับอากาศ ตู้เย็น โต๊ะ เก้าอี ตู้ รถยนต์  เครืองจักร
กล เครืองสูบนํา อาคารสํานักงาน ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 2,055,000 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 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง  ผงซัก
ฟอก  ถังนํา ถังรองรับขยะมูลฝอย ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่างๆ นํามันทา
ไม้  ทินเนอร์  สี  แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว  ทราย  อิฐ หรือซีเมนต์บล๊
อกกระเบือง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม เหล็กเส้น จอบ  เสียม และวัสดุตาม
โครงการจัดหาดินสํารองเพือใช้ในการฝังกลบมูลฝอย  (แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 แผนงานเคหะและ
ชุมชน โครงการที 12 หน้า 189)

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 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันจารบี  นํามันเครือง ฯลฯ    

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือ รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 70,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในสถานทีกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 
งานบําบัดนําเสีย รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 330,000 บาท

1.โครงการคลองสวยนําใสไร้กกก้านธูป จํานวน  60,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาขุดลอกทางระบายนําริม
ทางรถไฟและริมถนนมิตรภาพ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการ
นี  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 แผนงาน
เคหะและชุมชน โครงการที 11 หน้า 189)
2. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจํารถสูบสิงโสโครกฯ 
  จํานวน   270,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกปฏิบัติงานประจํารถสูบสิงโสโครกฯ จํานวน  3  คน (แผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561-2564   เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 4
 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการที  20 หน้า 10 )          

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1. โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพของแหล่งนําผิวดิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการในการเก็บและตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
นําจากแหล่งนําผิวดิน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 แผนงานเคหะและ
ชุมชน โครงการที 18 หน้า 191) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,910,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 755,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 755,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการงานดีทีน้องทําได้ จํานวน 40,000 บาท
เพือใช้ในการมอบเงินเป็นทุนการศึกษา โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามหลัก
เกณฑ์ทีกระทรวงการคลังกําหนดให้เยาวชนทีมาในช่วงปิดเทรม ปฏิบัติ
งานนอกเวลาเรียนในวันปกติและวันหยุดราชการ หรือภาคเรียนของนัก
เรียน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผน
งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที 9 หน้า 146 ) 

โครงการจังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกียวยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ “จังหวัดขอนแก่น
ไม่ย่างเกียวยาเสพติด” เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัด กิจกรรม ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืมสําหรับผู้ร่วมงาน ค่าจ้างเหมารถยนต์ไปร่วมงาน ค่าใช้
จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564
 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที 8
 หน้า 146 ) 

วันทีพิมพ์ : 22/8/2560  18:13:21 หน้า : 44/57



โครงการจัดกิจกรรมวันครอบครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันครอบครัว เช่น ค่าโล่รางวัล ค่า
จ้างเหมาเครืองเสียง จ้างเหมาค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับผู้ร่วมงาน ค่า
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (แผน
พัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ. 2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน โครงการที 2 หน้า 144 )

โครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน (จปฐ.เขตเมือง) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เขตเมือง ค่าเบียเลียง
สําหรับผู้เข้าอบรม ฯ ค่าฝึกอบรมประชุมชีแจงผู้นําชุมชนและอาสาสมัครที
จะจัดเก็บข้อมูล  จปฐ. ทุกครัวเรือน ค่าอาหาร เครืองดืม และวัสดุในการ
ประชุม ค่าบันทึกจัดเก็บข้อมูล จปฐ.1 ค่าจัดพิมพ์คู่มือการจัดเก็บ
ข้อมูล  จปฐ. และสมุดสรุป จปฐ. 1 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการ
ที 6 หน้า 145 )

โครงการจัดงาน “วันสตรี-สากล” เทศบาลเมืองเมืองพล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล เช่น ค่าจ้างเหมา
เครืองเสียง จ้างเหมาค่าอาหาร และเครืองดืมสําหรับผู้ร่วมงาน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
(แผนพัฒนาท้องถินสีปีพ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที 1 หน้า 144 )

โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก (วัน
ที 26 มิถุนายน ของทุกปี) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม สําหรับผู้ร่วมงาน ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน โครงการที 7 หน้า 146 )
โครงการจัดตังและพัฒนาศูนย์เรียนรู้  การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 140,000 บาท

เพือจัดตังและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดตังและพัฒนาศูนย์
เรียนรู้การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ .2561 - 2564  เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 1 ยุทธศาสตร์ที 3
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที 5 หน้าที 9)

โครงการจัดแสดงและประกวดผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพล จํานวน 20,000 บาท
เพือจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนและจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิด–ปิด ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าสนับสนุน ค่าของขวัญ
ของรางวัล โล่เกียรติยศ และค่าใช้จ่ายอืนตามโครงการฯ, จัดแสดงสินค้า
ของดีเมืองพล (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์
ที 3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโครงการที 3 หน้า 183 )
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โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
เมืองพล

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล คณะกรรมการชุมชน คณะ
กรรมการสตรีอาสาพัฒนาชุมชน คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่น
ดิน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ในการจัดประชุม เดือน
ละ 1 ครัง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น  (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที 4 หน้า 145 ) 

โครงการปรับปรุงคุณภาพแผนชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม จัดฝึกอบรมกระบวนการจัด
ทําแผนชุมชน  ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา/ทบทวนแผนชุมชน เช่น ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืมค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น   (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน โครงการที 3 หน้า 144 )

โครงการฝึกอบรมเพือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเทศบาลเมืองเมือง
พลและทัศนศึกษาดูงาน

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน เพือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  เทศบาลเมืองเมือง
พล  ค่าอาหาร อาหารว่าง  นําดืม นําแข็ง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
ประชุม ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าทีพัก ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 1แผนงานสร้างความเข้ม
แข็งของชุมชน โครงการที 15 หน้า 149 ) 

โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่สมาชิกในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพลและ
ทัศนศึกษาดูงาน

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมอาชีพแก่สมาชิกใน
ชุมชน เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุในการอบรม (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561– 2564
 ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที 1
หน้า 183 )

โครงการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การประชุม อบรม สัมมนาง จัดหา
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับโครงการนี  (แผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงการที 7 หน้า  194)

โครงการเมืองพลเมืองสะอาดด้วยชุมชนและพลเมือง จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น  การจัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวด
ล้อมภายในชุมชน  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี   (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน โครงการที 1 หน้า 192)
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โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ การจัด
ประชุมสัมมนา  ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์  ป้ายประชาสัมพันธ์และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงการที 3 หน้า 192)

โครงการส่งเสริมการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยังยืน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น  การจัดประชุมสัมมนา  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดประชุมสัมมนา  และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องกับ
โครงการนี   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที 6 หน้า 193)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพือการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ การจัด
ประชุมสัมมนา  ค่าจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์  ป้ายประชาสัมพันธ์และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชอง
ชุมชน โครงการที 4 หน้า 192)

โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การประชุม อบรม สัมมนาหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน การปรับปรุง จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทีจําเป็นใน
สุขศาลา การจัดกิจกรรมวัน อสม. และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
โครงการนี (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการที 2 หน้า 192)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,155,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,155,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 1,155,000 บาท
 - เงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล จํานวน1,050,000
 บาท
เพือเบิกจ่ายให้แก่ชุมชนทัง 14 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล ในการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชน  เช่น การจัดงานประเพณีและ
วัฒนธรรม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงการที 1 หน้า 201)
 -อุดหนุน อสม.ในเขตเทศบาล จํานวน  105,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ในเขตพืนทีชุมชน  14 ชุมชน   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานสาธารณสุข โครงการที 2 หน้า 198)       
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 975,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 975,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 975,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัด
เทศบาล เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุ- อุปกรณ์เตรียมสนามแข่งขัน ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์การแข่งขัน ค่านําดืม นําแข็งสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวกับการดําเนินโครงการ   (แผนพัฒนา
ท้องถินสีปี    พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  โครงการที 17  หน้าที 154)

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาชุมชน เช่น เงินรางวัล ถ้วย
รางวัล เหรียญรางวัล ค่าตอบแทน กรรมการตัดสินกีฬาค่าชุดกีฬา และเจ้า
หน้าทีประจําสนามแข่งขัน ค่านํา–นําแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่ง
ขัน และจัดทําสนามแข่งขันค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด–ปิดการแข่งขัน ค่าอาหาร
กรรมการและเจ้าหน้าที  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี   พ.ศ. 2561 – 2564
 ยุทธศาสตร์ที 1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ โครงการที 20 หน้า 155 )

โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชน ประชาชน  เช่น  ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล การแข่งขัน ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสินการแข่งขัน ค่านําดืม-นําแข็ง  ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์เตรียมสนามแข่ง
ขัน ค่าวัสดุ-อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีประจํา สนามแข่ง
ขันและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวกับการดําเนินโครงการ  (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี   พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1  แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
โครงการที 15  หน้าที 153)

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถินแห่งประเทศไทย จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ระดับประเทศ  เช่น  ค่าชุดกีฬา-ชุดวอร์ม  พร้อมรองเท้า-ถุงเท้า ของผู้
ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา  ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน  ค่า
อาหารและเครืองดืม สําหรับนักกีฬา  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา  ค่าเบีย
เลียง  ค่าเช่าทีพัก  ค่าเวชภัณฑ์ทางการกีฬา  ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที
ได้รับบาดเจ็บในระหว่างการแข่งขัน  ค่าเช่ารถยนต์  ค่านํามันเชือ
เพลิง  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นเกียวกับการดําเนินโครงการ (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี    พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1  แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   โครงการที 16  หน้าที 153)

วันทีพิมพ์ : 22/8/2560  18:13:21 หน้า : 48/57



โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน(ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประชาชน  เช่น  ค่าถ้วย
รางวัล เงินรางวัลการแข่งขัน  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการแข่งขัน ค่า
นําดืม-นําแข็ง  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การแข่งขัน ค่า
วัสดุอุปกรณ์เตรียมสนามแข่งขัน ค่าวัสดุ-อุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าทีประจํา สนามแข่งขันและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวกับ
การดําเนินโครงการ  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี    พ.ศ. 2561-2564
  ยุทธศาสตร์ที 1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
โครงการที 14  หน้าที 153)

โครงการจัดกิจกรรมออกกําลังกายและการแข่งขันการเต้นแอโรบิกด๊านซ์ 
และกิจกรรมเข้าจังหวะพร้อมทัศนศึกษาดูงาน

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการออกกําลังกายเพือสุขภาพ เช่นค่าของ
ขวัญของรางวัล โล่เกียรติยศ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด–ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรมฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมารถยนต์
เพือนําสมาชิกไปทัศนศึกษา  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี   พ.ศ. 2561 –
 2564 ยุทธศาสตร์ที 1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ โครงการที 18 หน้า 154 )

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 770,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 770,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 770,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง   เช่น  ค่าเช่าเวที
จัดกิจกรรม  ค่ามหรสพ การแสดง  ค่าเช่าเครืองเสียงพร้อมอุปกรณ์
ประกอบ เงินรางวัลการประกวด  ค่านําดืม  นําแข็งสําหรับ ผู้ทีเข้าร่วม
กิจกรรม  ค่าจ้างเหมาทํากระทงเล็กสําหรับประกอบกิจกรรม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์สําหรับจัดทําเกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
การจัดงาน  ค่าของรางวัลผู้เข้าประกวดนางนพมาศ    ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินการประกวด ค่าถ้วยรางวัลการประกวดนางนพมาศ  ค่า
สายสะพายนางนพมาศ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการ  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  ยุทธศาสตร์ที 1
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที 5
  หน้าที 151)
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าเช่าเวทีจัด
กิจกรรม  ค่ามหรสพ การแสดงเงินรางวัลการประกวด  ค่าเช่าเครืองเสียง
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  ค่านําดืม นําแข็งสําหรับผู้ทีเข้าร่วม กิจกรรม  ค่า
จ้างเหมาทําอาหารเครืองดืมถวายพระ ค่านําอบไทยสําหรับสรงพระ  ค่า
วัสดุอุปกรณ์สําหรับ จัดกิจกรรมทางศาสนา  ค่าจ้างทําโล่ประกาศเชิดชูผู้มี
บทบาทในการส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิน ค่าวัสดุ อุปกรณ์จัดทําเกียรติบัตร  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์ การจัดงาน  ค่าของรางวัลผู้เข้าประกวดนางสงกรานต์  ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน  ค่าถ้วยรางวัล การประกวดนางสงกรานต์  ค่าสาย
สะพายนางสงกรานต์  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องกับ 
ดําเนินโครงการ    (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561-2564
   ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ โครงการที 3  หน้าที 150)

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เช่น  เงิน
รางวัลการประกวด  ค่าเช่าเวทีจัดกิจกรรม  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
การประกวด ค่ามหรสพการแสดง  ค่าเช่าเครืองเสียงพร้อม อุปกรณ์
ประกอบ  ค่านําดืม นําแข็งสําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ค่าจ้างเหมาทํา
อาหารเครืองดืมถวายพระ  ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา ค่าเครืองไทยธรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดทําเกียรติบัตร   ค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดงาน  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้อง
กับการดําเนินโครงการฯ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561-2564
   ยุทธศาสตร์ที 1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ โครงการที 4  หน้าที 150)

โครงการจัดงานวันขึนปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันขึนปีใหม่  เช่น ค่าวัสดุ- อุปกรณ์จัด
กิจการทางศาสนา จ้างเหมา ทําอาหารเครืองดืมถวายพระ  ค่าใช้จ่ายใน
การโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดงาน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นและ
เกียวข้องกับการดําเนินโครงการ  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564  ยุทธศาสตร์ที 1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  โครงการที 2  หน้าที 150)

โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัน
วิสาขบูชา  เช่น  ค่าวัสดุ- อุปกรณ์   สําหรับการจัดกิจกรรมทางศาสนา  ค่า
เครืองไทยธรรม  ค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งสถานที  ค่านําดืม  นําแข็ง
สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัด
งาน  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการฯ  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561-2564  ยุทธศาสตร์ที 1
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที 6
  หน้าที 151)
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โครงการประกวดร้องสรภัญญะทํานองพืนบ้านอีสาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวดร้องสรภัญญะทํานองพืนบ้าน
อีสาน เช่น  ค่าใช้จ่ายในการ  จัดตกแต่งสถานที ค่าถ้วยรางวัล  เงินรางวัล
การประกวด  ค่าเช่าเวทีจัดกิจกรรม  ค่านําดืม  นําแข็ง  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม   ค่าเช่าเครืองเสียงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ  ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการฯ  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
การประกวด  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการ   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564   ยุทธศาสตร์ที 1  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที 1
  หน้าที 150)

โครงการอนุรักษ์ศิลปะพืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เกียวกับศิลปะพืนบ้านและ
ภูมิปัญญาท้องถินอีสานแก่เด็กและเยาวชน  เช่น  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรมค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่ากระเป๋าบรรจุเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
การอบรม  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวกับการดําเนินโครงการ (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561-2564   ยุทธศาสตร์ที 1  แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที 12  หน้าที 152)

โครงการอบรมการเป็นผู้นําพิธีทางศาสนา  สําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เกียวกับเรืองลําดับพิธีการ
ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนา  เช่น  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรมค่า
วัสดุ เครืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
กระเป๋าบรรจุเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
การอบรม  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561-2564   ยุทธศาสตร์ที 1
  แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ โครงการที 11  หน้าที 152)

แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด รวม 941,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 921,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบียประกัน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าประกันอัคคีภัยทรัพย์สินของ
เทศบาล และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตลาดสดน่าซืออย่างยังยืน จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การจัดประชุม อบรมและศึกษาดูงาน
คณะกรรมการพัฒนาตลาดและผู้เกียวข้อง ค่าจัดตังจุดตรวจสารปนเปือน
ในอาหาร  ค่าจัดตังและบํารุงรักษาเครืองชังกลาง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ล้างตลาด และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับโครงการนี (แผนพัฒนาท้องถินสี
ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 4 แผนงานการพาณิชย์ โครงการที 1
 หน้า 195)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น  อาคารตลาดสด และสิงก่อสร้างอืนๆ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 111,000 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
ไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ เสียม นํามันสน สี แปiงทาสี ปูน
ขาว ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ ซีเมนต์บล๊อก
กระเบือง สังกะสี ค้อน เหล็ก จอบ อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ
  

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ เช่น มิเตอร์นํา ตะแกรงกันสวะ หัวเชือมแก๊ส หัว
วาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 505,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในตลาดสด และแผงลอยของเทศบาล 
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาในตลาดสดเทศบาล และแผงลอยของเทศบาล 
งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
โครงการปรับปรุงระบบการสูบนําเพือการพัฒนาสิงแวดล้อม จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองปัมนําหอยโข่งอัตโนมัติ ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 แรงม้า จํานวน 2 เครือง (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานเคหะและชุมชน โครงการที 53
 หน้า 172)
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งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 318,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 318,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 88,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  สตาร์ทเตอร์  บาลาส
 คอนเดนเซอร์  เบรกเกอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ เครืองตัดกระแส
ไฟฟ้าอัตโนมัติ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรงขัด
พืน  เข่ง มีด กระติกนําแข็ง กระติกนําร้อน ผงซักฟอก นํายาดับกลิน ฯลฯ 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันดีเซล  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง นํามันเตา  ถ่าน  แก๊สหุงต้ม  นํามันจาร
บี ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 230,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเมืองพล

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองเมืองพล 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 30,619,620 บาท
งบกลาง รวม 30,619,620 บาท
งบกลาง รวม 30,619,620 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 6,994,330 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าชําระหนีเงินต้น รวม 6 รายการ  ดังนี
 1. ชําระหนีเงินต้นเงินกู้ ก.ส.ท. จํานวน  5,464,330 บาท
     1.1  เงินกู้ ก.ส.ท. เพือซือรถยนต์ดับเพลิง และรถยนต์บรรทุกนําแบบ
อเนกประสงค์ (สินสุดสัญญา ปี 2561) ตามสัญญากู้เงินเลข
ที 520/128/2551 ลงวันที 31 มกราคม 2551 อัตราดอกเบียร้อย
ละ 0.00 บาทต่อปี กําหนดชําระคืนภายใน 10 ปี สินสุดสัญญา ปี 2561
 ซึงต้องชําระในปีงบประมาณ 2561เป็นปีที 10 จํานวน 889,000 บาท  
   1.2  เงินกู้ ก.ส.ท. เพือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์อุทยานประวัติศาสตร์บึง
ละเลิงหวาย  ต้นเงินกู้ แยกเป็น  ต้นเงินกู้ 3,908,467.35 บาท ไม่คิด
ดอกเบีย ส่วนเงินต้นกู้ 6,081,532.65 บาท อัตราดอกเบียร้อยละ 3  ต่อ
ปี กําหนดชําระคืนภายใน 10 ปี ปีสินสุดสัญญา ปี 2563 ซึงต้องชําระในปี
งบประมาณ  2561 เป็นปีที 8 จํานวน 1,043,290 บาท 
    1.3  เงินกู้ ก.ส.ท. เพือจ้างทีปรึกษาออกแบบก่อสร้างระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยและระบบบําบัดนําเสีย ตามสัญญากู้เงินเลขที 1136/143/2555
 ลงวันที 14 มิถุนายน 2555 ต้นเงินกู้ 6,975,000 บาท อัตราดอกเบีย
ร้อยละ 3 ต่อปี  กําหนดชําระคืนภายใน 10 ปีสินสุดสัญญาปี 2567ซึงต้อง
ชําระในปีงบประมาณ 2561 เป็นปีที 4  จํานวน  664,860 บาท 
    1.4 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 สินสุดสัญญ ปี 2569  ซึงต้องชําระในปี
งบประมาณ 2561 เป็นปีที 2 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 20,711,450 บาท อัตราดอกเบียร้อยละ 3 ต่อปี กําหนดชําระคืนภาย
ใน 10 ปี สินสุดสัญญาปี 2569  ซึงต้องชําระในปีงบประมาณ 2561 เป็น
ปีที 2  จํานวน 1,860,880 บาท 
 2. ชําระหนีเงินต้นเงินกู้ให้แก่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน  
1,530,000 บาท
     - เงินกู้ธนาคารกรุงไทย เพือก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล กําหนด
ชําระหนีภายใน 15 ปี (สินสุดสัญญา ปี 2565) ตามสัญญากู้เงินเลข
ที 10001637347-3 ลงวันท1ี8 มกราคม 2550 และบันทึกต่อท้าย
สัญญาเงินกู้ลงวันที 25 กุมภาพันธ์ 2553 เปลียนแปลงการคําประกันเงินกู้
จากเดิมใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทประจําเป็นตําแหน่งคําประกัน
ประกอบการด้วย นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และผู้อํานวยการกอง
คลัง การชําระหนีเทศบาลจะต้องชําระหนีเงินต้นภายในเดือนมกราคมของ
ทุกปี จํานวนปีละ 1,530,000บาทซึงในปีงบประมาณ 2561 เทศบาลจะ
ต้องชําระเงินต้น จํานวน 1,530,000 เป็นปีที 11        
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ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 1,303,190 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าชําระดอกเบีย รวม 5 รายการ  ดังนี 
    1. ชําระดอกเบียเงินกู้ ก.ส.ท.  จํานวน  1,087,190  บาท
 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  2561  เป็นปีที 8 จํานวน 60,500 บาท
   1.2 เงินกู้ ก.ส.ท. เพือจ้างทีปรึกษาออกแบบก่อสร้างระบบกําจัดขยะมูล
ฝอยและระบบบําบัดนําเสีย ต้นเงินกู้ 6,975,000 บาท อัตราดอกเบียร้อย
ละ 3 ต่อปี ตามสัญญา กู้เงินเลขที  1136/143/2555 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2555 กําหนดชําระคืนภายในกําหนด 10 ปี (สัญญาสินสุด
ปี 2567) ซึงเทศบาลจะต้องชําระดอกเบียในปีงบประมาณ  2561 เป็นปี
ที 4  จํานวน 152,840 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 สินสุดสัญญา ปี 2569 ซึงต้องชําระในปี
งบประมาณ 2561 เป็นปีที2 จํานวน 306,700 บาท
              1.4 เงินกู้ ก.ส.ท.  เพือซือรถดับเพลิงชนิดโฟมและรถสูบสิง
โสโครก เพือจ่ายเป็นดอกเบียร้อยละ 3  ต่อปี กําหนดชําระคืนภายใน 10
 ปี สินสุดสัญญาปี 2569 ซึงต้องชําระในปีงบประมาณ 2561เป็นปีที 2
   จํานวน 567,150 บาท 
    2. ชําระดอกเบียเงินกู้ให้แก่ ธนาคารกรุง
ไทย จํากัด (มหาชน)  จํานวน  216,000 บาท
     - เงินกู้ธนาคารกรุงไทย เพือก่อสร้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาล กําหนด
ชําระหนีภายใน 15 ปี (สินสุดสัญญา ปี 2565) ตามสัญญากู้เงินเลข
ที 10001637347-3 ลงวันที 18 มกราคม 2550 และบันทึกต่อท้าย
สัญญาเงินกู้ลงวันที 25 กุมภาพันธ์ 2553 เปลียนแปลงการคําประกันเงินกู้
จากเดิมใช้สมุดบัญชีเงินฝากประเภทประจําเป็นตําแหน่งคําประกัน
ประกอบการด้วย นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และผู้อํานวยการกอง
คลัง การชําระหนีเทศบาลจะต้องชําระดอกเบียภายในเดือนมกราคมของ
ทุกปี  ซึงต้องชําระในปีงบประมาณ 2561  เป็นปีที 11 จํานวน 216,000
 บาท           

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 510,140 บาท
เพือจ่ายให้แก่สํานักงานประกันสังคมเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมที
นายจ้างจะต้องจ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที ต้องจ่ายตามระเบียบ ฯ
  

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน จํานวน 271,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองเมืองพล  เป็นเงินช่วย
เหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร  

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,906,000 บาท
โครงการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล
เพือจ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุตามขันบันไดของอายุ คือ อายุ 60-69 ปี เดือน
ละ 600 บ./คน อายุ 70-79 ปีเดือนละ 700บ./คน
อายุ 80 - 89 ปีเดือนละ 800บ./คน อายุ 90 ปี  ขึนไปจะได้รับเดือน
ละ 1,000 บ./คน  คุณสมบัติ"ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ ขององกรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2552" (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1
 โครงการที 9 หน้า 142 )
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,966,400 บาท
โครงการสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลเมืองเมืองพล เพือ
จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคนพิการทีจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการฟืนฟู
สมรรถภาพคนพิการทีลงทะเบียนขอรับเบีอยยังชีพเดือนละ 800
 บาท/คน จํานวน 309 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน(ฉบับที 2) พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564
 ยุทธศาสตร์ที 1แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการที 8 หน้า 142 )       

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 156,000 บาท
 โครงการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ. ๒๕๔๘
             เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ติดเชือ H.I.V ผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้
รับรอง และทําการวินิจฉัยแล้ว  และมีสภาพความเป็นอยู่ยากจนหรือถูก
ทอดทิงขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ เดือน
ละ 500 บาท/คน จํานวน 26 คน (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการที 7
 หน้า 142 )     

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายในกรณีทีจําเป็นหรือเร่งด่วน  หรือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน     

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 1,740,330 บาท
 1.ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน  160,330 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 ทีจําเป็นในการจัดการ
จราจร จํานวน 280,000 บาท  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 –
 2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานบริหารงานทัวไป หน้าที 157 โครงการ
ที 1)
 3.กองทุนประกันสุขภาพ  จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานสาธารณ
สุข โครงการที 4 หน้า 199)
 4.ประเภทเงินช่วยการศึกษา จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยการศึกษา สําหรับผู้ดูแลเด็ก ตามการจัดสรรค่า
ธรรมเนียมการศึกษา อัตราคนละ 30,000 บาทซึงเป็นไปตามบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 3 คน  “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับ
การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”          
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
 - เงินช่วยค่าทําศพ  จํานวน  10,000  บาท
เพือจ่ายช่วยค่าทําศพให้แก่พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้างทีตายในราชการตามระเบียบ ฯ           

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 1,812,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  ในอัตราร้อยละ 2  ของรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจําปี (ไม่
รวมรายรับประเภทพันธบัตรเงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนทัว
ไป)  

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 612,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ทีไม่ใช่ตําแหน่งครู 

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 1,137,130 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจําเกษียณอายุราชการ  
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271,000
1,303,190
1,137,130

10,000
1,740,330

156,000
6,994,330

510,140
12,906,000
1,812,900

200,000
2,966,400

612,200
312,000 312,000

2,376,000 2,376,000
342,000 342,000
954,000 954,000
312,000 312,000

548,750 299,880 1,304,100 2,020,680 8,920,060
12,900 5,000 20,900
67,200 67,200 85,200 456,000 8,704,400
96,000 24,900 240,000 155,340 1,282,680

3,177,400 1,609,600 3,701,300 11,743,410 88,373,980
9,609,200

921,600 1,281,300 1,414,500 5,711,900

หน้า : 1/1
วนัที่พิมพ์ : 22/8/2560  12:15:36

เทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย

แผนงานงบ
กลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และนันทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงาน
สาธารณสขุ

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

เงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 1,137,130

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

งบกลาง งบกลาง

เงินชว่ยเหลือ
งบประมาณรายจา่ย

271,000
ค่าช าระดอกเบี้ย 1,303,190

รายจา่ยตามขอ้ผูกพัน 1,740,330
เงินชว่ยพิเศษ 10,000

ค่าช าระหนี้เงินต้น 6,994,330
เบี้ยยงัชพีผู้ป่วยเอดส์ 156,000

เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ 12,906,000

เงินสมทบกองทุน
ประกนัสังคม

510,140

ส ารองจา่ย 200,000

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ

1,812,900

เงินชว่ยค่าครองชพีผู้รับ
บ านาญ (ชคบ.)

612,200
เบี้ยยงัชพีคนพิการ 2,966,400

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่าย
การเมือง)

เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือนพนักงาน

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชกิ
สภาองค์กรปกครองส่วน

เงินเดอืน (ฝ่าย
ประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง 2,152,370 2,594,280
เงินเพิ่มต่าง ๆของ
ลูกจา้งประจ า

3,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงาน

8,028,800
เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจา้ง

324,000 442,440

1,141,000 953,500

66,873,700 1,268,570
เงินวทิยฐานะ 9,609,200



แผนงานงบ
กลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และนันทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงาน
สาธารณสขุ

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

103,200 85,200 103,200 600,000 994,800
62,000 10,000 100,000 145,400 441,300

10,000 10,000
90,000 216,500

114,000 48,000 186,000 799,200 1,375,200
150,000 50,000 200,000

5,000 12,792,000 354,000 800,000 1,919,860 20,158,860
230,000 230,000

50,000 50,000
30,000 30,000

30,000
30,000 30,000

100,000
100,000 100,000

250,000
50,000 50,000

70,000 70,000
150,000
30,000

40,000 40,000
40,000 40,000
70,000 70,000
30,000 30,000

100,000
5,000

200,000
20,000 20,000

60,000 60,000
20,000

งบบุคลากร

เงินเดอืน (ฝ่าย
ประจ า)

เงินประจ าต าแหน่ง 103,200

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชว่ยเหลือการศึกษา
บุตร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอนัเป็น

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา

1. โครงการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพของ

1. โครงการเฝ้าระวงั
ความปลอดภัยของน้ า

96,500 30,000
ค่าเชา่บ้าน 156,000 72,000

83,900 40,000
ค่าเบี้ยประชมุ

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซ่ึง
บริการ

4,150,000 138,000
รายจา่ยเกี่ยวกบัการ
รับรองและพิธกีารรายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบั
การปฏิบัติราชการที่ไม่1. ค่าใชจ้า่ยในการ
เดินทางไปราชการใน

1. โครงการมหกรรม
การศึกษาท้องถิ่นระดับ

100,000

1. โครงการประกวดและ
แขง่ขนัทางวชิาการ

30,000

1.โครงการจดังานวนัเด็ก
แห่งชาติ

250,000

1. โครงการรณรงค์การ
คัดแยกขยะและทิ้งขยะ

1.โครงการเทศบาล
เคล่ือนที่

1.โครงการจดัท า
แผนพัฒนาเทศบาล

1.โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการจดั

30,000

1.โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมคัร

150,000

11. โครงการสร้างเสริม
ภูมคุ้ิมกนัวยัรุ่นและ

10.โครงการเฝ้าระวงั 
ป้องกนัและควบคุมโรค

14.โครงการส่งเสริม
กจิกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี

13. โครงการเทศบาล
เมอืงเมอืงพลปลอดโรค

2. โครงการประเมนิ
คุณภาพการศึกษา

5,000

2. โครงการจดักจิกรรม
เด็กและเยาวชน

100,000

2. โครงการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ในเขตเมอืง

2. โครงการศึกษาดูงาน
มหกรรมการจดั

200,000

2.โครงการจดักจิกรรม
เนื่องในวนั อปพร.

20,000

2.ค่าใชจ้า่ยในการ
เดินทางไปราชการใน



แผนงานงบ
กลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และนันทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงาน
สาธารณสขุ

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

50,000 50,000
10,000

50,000 50,000
80,000

100,000 100,000
30,000 30,000

20,000
200,000
50,000

20,000 20,000
30,000
10,000

15,000 15,000
100,000 100,000

20,000 20,000
100,000 100,000

50,000
23,249,610

30,000 30,000
30,000 30,000

40,000
150,000 150,000

100,000
50,000 50,000

20,000
750,000

50,000 50,000
40,000
40,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

2.โครงการทบทวน
ปรับปรุงและพัฒนาเทศ

10,000

2.โครงการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนา

3. โครงการการศึกษา
เพื่อต่อต้านการใชย้าเสพ

80,000

2.โครงการรณรงค์การ
เฝ้าระวงัป้องกนัและ

3. โครงการพัฒนาร้าน
จ าหน่ายหม่ ามาตรฐาน

3. โครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

3. โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา

200,000

3. โครงการยกยอ่งเชดิชู
เกยีรติครูและบุคลากร

20,000

3.โครงการอบรม
อาสาสมคัรประชาสัมพันธ์

3.โครงการจดัต้ังศูนย์
ปฏิบัติการและจดุตรวจ

50,000

4. โครงการประกวดส่ือ
การเรียนการสอน

10,000

4.  โครงการจดัท า
แผนพัฒนาการศึกษา

30,000

4. โครงการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพของเด็ก

4. โครงการรณรงค์ล้าง
ส้วมพร้อมกนัรับวนั

4. เงินค่าทดแทนกรณี
สภาพแวดล้อมเส่ือม

4. โครงการอบรมด้าน
ระเบียบ กฎหมาย 

5. โครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้า่ยการบริหาร

23,249,610

4.โครงการจดัต้ังศูนย์
ปฏิบัติการและจดุตรวจ

50,000

5. โครงการอบรม
อาสาสมคัรผู้ดูแลผู้พิการ

5. โครงการส านักงานสี
เขยีว (Green Office)

5.โครงการให้บริการ
ขอ้มลูขา่วสารแก่

5.โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกนัและบรรเทาสา

40,000

6.โครงการ
ประชาสัมพันธแ์หล่ง

6. โครงการพัฒนาจดั
การศึกษาศูนยพ์ัฒนาเด็ก

100,000

7. ค่าใชจ้า่ยในการ
เดินทางไปราชการใน

750,000

6.โครงการรณรงค์
ส่งเสริมการสวมหมวก

20,000

7.โครงการฝึกอบรม
เยาวชนรู้ทันภัย

40,000

7.ค่าใชจ้า่ยในการ
เดินทางไปราชการใน

8.ค่าใชจ้า่ยในการ
เดินทางไปราชการใน

40,000



แผนงานงบ
กลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และนันทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงาน
สาธารณสขุ

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

5,000 5,000
5,000 5,000

30,000 300,000 330,000
50,000 50,000

10,000 10,000
30,000 30,000

60,000 60,000
150,000 150,000
200,000 200,000
500,000 500,000
50,000 50,000

80,000
40,000
10,000

80,000 80,000
20,000

80,000 80,000
15,000 15,000

20,000
30,000

250,000 250,000
250,000 250,000
150,000 150,000
20,000 20,000

5,000
10,000 10,000

140,000
20,000

200,000 200,000
80,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย ค่าของรางวลัหรือเงิน
รางวลั

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง
ไปราชการใน

ค่าชดใชค้วามเสียหาย 
หรือค่าสินไหมทดแทน

ค่าพวงมาลัย ชอ่ดอกไม ้
กระเชา้ดอกไมแ้ละพวง

-ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง
ไปราชการใน

โครงการแขง่ขนักฬีากลุ่ม
โรงเรียนสังกดัเทศบาล

โครงการขบัเคล่ือนการ
น้อมน าหลักปรัชญา

โครงการแขง่ขนักฬีาเด็ก 
เยาวชน และประชาชน

โครงการแขง่ขนักฬีา
ชมุชน

โครงการแขง่ขนักฬีา
ประชาชน(ฟุตบอลชงิ

โครงการแขง่ขนักฬีา
นักเรียนองค์กรปกครอง

โครงการงานดีที่น้องท าได้ 40,000
โครงการคลินิกภาษาไทย 80,000

โครงการจดักจิกรรม
เทิดพระเกยีรติเนื่องใน

โครงการจงัหวดัขอนแกน่
ไมยุ่่งเกี่ยวยาเสพติด

10,000

โครงการจดักจิกรรมวนั
ส าคัญของชาติ

โครงการจดักจิกรรมวนั
ครอบครัว

20,000

โครงการจดัเกบ็ขอ้มลู
พื้นฐาน (จปฐ.เขตเมอืง)

20,000

โครงการจดักจิกรรม
ออกก าลังกายและการ

โครงการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการจดังาน “วนั
สตรี-สากล” เทศบาล

30,000

โครงการจดังาน
ประเพณีแห่เทียน

โครงการจดังาน
ประเพณีสงกรานต์

โครงการจดังานวนั
ต่อต้านยาเสพติดโลก

5,000

โครงการจดังานวนัขึ้นปี
ใหม่

โครงการจดัต้ังและ
พัฒนาศูนยเ์รียนรู้  การ

140,000

โครงการจดังานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

โครงการตลาดสดน่าซ้ือ
อยา่งยั่งยนื

โครงการจดัแสดงและ
ประกวดผลิตภัณฑ์ชมุชน

20,000

โครงการติดตาม
ประเมนิผลการ

80,000



แผนงานงบ
กลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และนันทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงาน
สาธารณสขุ

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

20,000 20,000
30,000 30,000

10,000
50,000

100,000
80,000 80,000

60,000
70,000 70,000

30,000
70,000
10,000

200,000 200,000
20,000
20,000
40,000

50,000 50,000
180,000 180,000

20,000 20,000
100,000 100,000

40,000 40,000
20,000 20,000

30,000
30,000

30,000 30,000
100,000 625,000 5,000 100,000 240,000 1,370,000

155,000 275,000
280,000 1,000 90,000 526,000
30,000 20,000 20,000 180,000 310,000
5,000 5,000

88,000 305,000 5,000 45,000 463,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติส่งเสริม

โครงการประชมุกลุ่ม
วชิาการเพื่อพัฒนางาน

10,000

โครงการประกวดร้อง
สรภัญญะท านอง

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างความเขม้แขง็

100,000

โครงการปรับปรุง
คุณภาพแผนชมุชน

50,000

โครงการฝึกอบรมอาชพี
แกส่มาชกิในชมุชน

60,000

โครงการฝึกอบรม
สัมมนาบุคลากรของ

โครงการพัฒนาระบบ
บริการอนามยัส่ิงแวดล้อม

30,000

โครงการเฝ้าระวงั 
ป้องกนัและควบคุมโรค

โครงการรณรงค์ลดภาวะ
โลกร้อน

10,000

โครงการเมอืงพลเมอืง
สะอาดด้วยชมุชนและ

70,000

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาเมอืงน่าอยู่อยา่ง

20,000

โครงการเลือกต้ัง 
นายกเทศมนตรี สมาชกิ

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม

40,000

โครงการส่งเสริมกจิกรรม
เพื่อการรักษา

20,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบบริการ

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการประกอบ

โครงการสาธารณสุข
เคล่ือนที่

โครงการส่งเสริมวถิชีวีติ
แบบประชาธปิไตยและ

โครงการอบรมการเป็น
ผู้น าพิธทีางศาสนา  

โครงการอนุรักษ์ศิลปะ
พื้นบ้านและภูมปิัญญา

โครงการอบรม
อาสาสมคัรพิทักษ์

30,000

โครงการอบรมเชงิ
ปฏิบัติการการ

30,000

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

80,000 220,000
งานวนัเทศบาล

120,000
วสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

25,000 130,000

ค่าวสัดุ

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย

วสัดุคอมพิวเตอร์ 50,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 10,000 10,000

10,000
วสัดุส ารวจ



แผนงานงบ
กลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และนันทนาการ

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานเคหะ
และชุมชน

แผนงานสงัคม
สงเคราะห์

แผนงาน
สาธารณสขุ

แผนงาน
การศึกษา

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจา่ย

80,000 1,200,000 5,000 260,000 1,855,000
150,000

5,000 217,000 2,000 10,000 75,000 339,000
100,000 100,000

3,385,930
200,000 203,000

10,000 900,000 75,000 1,010,000
3,000 5,000 20,000 115,000 168,000
8,000 38,000 30,000 70,000 364,000 585,000
5,000 50,000 40,000 95,000

15,000 108,000 130,000
185,000 35,000 15,000 70,000 895,000
550,000 120,000 1,230,000 2,915,000

100,000 100,000
5,000 24,000 80,000 145,000

20,000 20,000

600,000
16,000 16,000

1,155,000
100,000 100,000

300,000 50,000 50,000 400,000
1,259,000 1,745,000 22,660,050 2,981,780 9,135,100 28,428,390 229,640,940

งบด าเนินงาน

ค่าวสัดุ
วสัดุเคร่ืองดับเพลิง
วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 60,000 250,000

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

150,000
วสัดุงานบ้านงานครัว 25,000 5,000

วสัดุการเกษตร 3,000
ค่าอาหารเสริม (นม) 3,385,930

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 15,000 10,000
วสัดุกอ่สร้าง 10,000 15,000

วสัดุอื่น
วสัดุส านักงาน 60,000 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม

ค่าไฟฟ้า 900,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000

115,000
ค่าบริการไปรษณีย์

7,000
ค่าน้ าประปา ค่าน้ า
บาดาล

550,000 40,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร
โครงการปรับปรุงระบบ
การสูบน้ าเพื่อการพัฒนาค่าที่ดนิและ

สิ่งก่อสร้าง
ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและโครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคารเรียน

600,000

6,000

เงินอดุหนุนเอกชน 1,155,000
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอดุหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอดุหนุนกจิการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

รวม 30,619,620 1,910,000 123,807,210 7,094,790
เงินอดุหนุนส่วนราชการ



เทศบาลเมืองเมืองพล

อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ



145

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

หมวดรายได้

ประเภทรายรับ    ดอกเบีย้รับจ าน า       20,120,148.48         18,791,026.58          17,476,522.23 

                     ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร                 120.20                   153.29                   160.87 
                     ก าไรจากการจ าหน่าย
ทรัพย์หลุด

        1,338,700.00           2,080,635.00           2,317,815.00 

                     รายได้เบ็ดเตล็ด                   240.00               15,085.15 

หมวดรายไดอ่ื้น

ประเภทก าไรสุทธิ       12,950,072.70         13,570,889.20          13,501,255.57 

รวมรายรับ      34,409,041.38        34,442,944.07         33,310,838.82 

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

งบกลาง         5,734,743.84           4,626,477.90           3,328,957.43 
งบบุคลากร         1,477,553.60           1,383,829.00           1,676,220.79 
งบด าเนินงาน            955,173.48           1,181,658.77              978,033.46 
งบลงทุน 0.00 0.00 0.00

งบรายจ่ายอื่น       15,274,812.45         13,680,089.20          13,610,455.57 

รวม 23,442,283.37     20,872,054.87       19,593,667.25        

ค าแถลง

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมวด
รายรับจริง

หมวด
รายจ่ายจริง

ค าแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ดอกเบีย้ ดอกเบีย้เงิน ก าไรจากการ รายได้ เงินยืม

รับจ าน า ฝากธนาคาร จ าหน่ายทรัพย์หลุด เบ็ดเตล็ด เทศบาล

แผนงานการพาณิชย์

1.งานกิจการสถานธนานุบาล 21,000,000.00 3,000.00 2,500,000.00 10,000.00 - 15,000,000.00 38,513,000.00

รวม 21,000,000.00 3,000.00 2,500,000.00 10,000.00 - 15,000,000.00 38,513,000.00

แผนงาน/งาน ก าไรสุทธิ รวมทัง้สิ้น

รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
เทศบาลเมอืงเมอืงพล

อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น
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ประมาณการรายรับทังสิน 38,513,000 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 23,513,000 บาท
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด รวม 2,500,000 บาท
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 2,500,000 บาท
โดย คํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดในปีทีผ่านมาเป็นเกณฑ์

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร รวม 3,000 บาท
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จํานวน 3,000 บาท
โดย คํานวณจากดอกเบียเงินฝากธนาคารตังแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง
กันยายน 2559 เป็นเกณฑ์      

ดอกเบียรับจํานํา รวม 21,000,000 บาท
ดอกเบียรับจํานํา จํานวน 21,000,000 บาท
โดย คํานวณจากดอกเบียรับจํานําของเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน
กันยายน 2559 เป็นเกณฑ์

รายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 10,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆทีไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอืนๆ

รายได้อืน  เป็นเงิน 15,000,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 4,500,000 บาท
ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 7,500,000 บาท
บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20% จํานวน 3,000,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเมืองพล

อําเภอ พล  จังหวัดขอนแก่น

วันทีพิมพ์ : 22/8/2560  18:37:58 หน้า : 1/1



แผนงานการพาณชิย์

งบบุคลากร เงินเดอืน ประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 3,000,000                3,000,000      
(ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเพิ่มประจ าต าแหนง่ 90,000                    90,000          

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ประเภทค่าเบีย้เล้ียงในการจ าหนา่ยทรัพย์หลุด 60,000                    60,000          
ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย 84,000                    84,000          
ประเภทค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 100,000                  100,000         
ประเภทค่าเงินรางวัลเจ้าหนา้ที่ 250,000                  250,000         
ประเภทค่าเงินสมทบเงินสะสม 300,000                  300,000         
ประเภทค่าตอบแทนพิเศษ 30,000                    30,000          
ประเภทค่าเช่าบา้น 50,000                    50,000          
ประเภทค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 250,000                  250,000         
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 150,000                  150,000         
ประเภทค่าอาหาร 250,000                  250,000         

3,090,000    

1,524,000    

รวม

รายงานประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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แผนงานการพานิชย์

ค่าใชส้อย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนีอ่งกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 203,000                  203,000         
ประเภทรายจ่ายเพื่อใหม้าซ่ึงบริการ 193,000                  193,000         
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 10,000                    10,000          
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 210,000                  210,000         

ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุส านกังาน 200,000                  200,000         
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000                    20,000          
ประเภทวัสดุงานบา้นงานครัว 30,000                    30,000          
ประเภทวัสดุก่อสร้าง 50,000                    50,000          
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000                    50,000          
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 130,000                  130,000         

ค่าสาธารณปูโภค ประเภทค่าไฟฟ้า 100,000                  100,000         
ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 50,000                    50,000          
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ 50,000                    50,000          
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ 10,000                    10,000          

งบรายจ่ายจาก รายจ่ายจาก ประเภทรายจ่ายจากก าไรสุทธิ 15,000,000              15,000,000     
ก าไรสุทธิ ก าไรสุทธิ
งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอ านวยการ 109,200                  109,200         109,200      
งบกลาง งบกลาง ประเภทช าระเงินต้นและดอกเบีย้ 16,310,000              16,310,000     

ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน 396,200                  396,200         
บ าเหน็จ/บ านาญประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหนจ็บ านาญฯ   -   -

ประเภทเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ   -   -
ประเภทค่ารักษาพยาบาลผู้รับบ านาญ   -   -
                       รวมทั้งสิน้ 37,735,400                       

616,000       

480,000      

210,000      

16,706,200  

รวม

15,000,000  

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
แผนงาน
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ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  37,735,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 3,090,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,090,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานสถานธนานุบาล  ตังจ่ายจากรายได้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ และผู้ช่วยผู้จัด
การสถานธนานุบาล ตามหนังสือสํานักงาน จ.ส.ท. ที 0801.5/ว 1046  ลง
วันที 14 สิงหาคม 2551  เรือง การปรับอัตราค่าจ้างและการกําหนดอัตรา
เงินประจําตําแหน่งของพนักงานสถานธนานุบาล  ตังจ่ายจากรายได้ 

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 2,830,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,524,000 บาท
ค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่เจ้าหน้าทีผู้ดําเนินการจําหน่ายทรัพย์หลุด   ตังจ่ายจากรายได้

ค่าพาหนะเหมาจ่าย จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล    ตังจ่าย
จากรายได้

เงินเพิมการครองชีพชัวคราว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสํานัก
งาน จ.ส.ท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงาน
สถานธนานุบาล (ฉบับที 4) พ.ศ.2555  ตังจ่ายจากรายได้ 

เงินรางวัลเจ้าหน้าที จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล  ผู้ปฏิบัติหน้าทีผู้
ตรวจการและเจ้าหน้าทีทีดําเนินการตรวจสอบทรัพย์รับจํานําคงเหลือปีละ 2
 ครัง การตรวจสอบทรัพย์รับจํานําประเภททองคําและนาฬิกา การตรวจ
สอบทรัพย์รับจํานําประจําสัปดาห์ ตังจ่ายจากรายได้ 

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของค่าจ้าง
ประจํา  ตังจ่ายจากรายได้

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเมืองพล

อําเภอ พล   จังหวัดขอนแก่น
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ค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบ
สํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถาน
ธนานุบาลผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขันสูง หรือใกล้ถึงขันสูงของตําแหน่ง        พ
.ศ.2550 ตังจ่ายจากรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนานุบาล  ทีมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบฯ  ตังจ่ายจากรายได้ 

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลทีมีสิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลได้
ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากรายได้

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลทีมีสิทธิเบิกจ่ายเงินช่วยการศึกษา
บุตรได้ตามระเบียบฯ ตังจ่ายจากรายได้  

ค่าอาหาร จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่พนักงานสถานธนานุ
บาล     ตังจ่ายจากรายได้ 

ค่าใช้สอย รวม 616,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 203,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นค่าพาหนะ ค่าเบีย
เลียง และค่าเช่าทีพักให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลทีเดินทางไป
ราชการ ตังจ่ายจากรายได้ 

โครงการวันทีระลึกการก่อตังสถานธนานุบาลของ อปท. จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการวันทีระลึกการก่อตังสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในวันที  12  พฤษภาคม  ของทุกๆปี  ตัง
จ่ายจากรายได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ รวม 193,000 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

วันทีพิมพ์ : 3/8/2560  15:59:18 หน้า : 2/5



ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและทีดินของสถานธนานุบาล  ตังจ่ายจากราย
ได้ 

ค่าวารสาร จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวารสารต่างๆ  ตังจ่ายจากรายได้ 

ค่าสอบบัญชี จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและ
รับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ซึงเป็นค่าตรวจสอบบัญชีค้าง
จ่าย ประจําปีงบประมาณ 2560  โดยกําหนดอัตราตามชันของสถานธนานุ
บาล  
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเมืองเมืองพล ชันใหญ่ ต้องชําระค่าตรวจสอบ
บัญชี ปีละ  60,000  บาท  ตังจ่ายจากรายได้ 
  

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ รวม 10,000 บาท
ค่ารับรอง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองดืมและอาหารว่างรับรองผู้มาตรวจเยียมสถานธนานุ
บาลเทศบาลเมืองเมืองพล  ตังจ่ายจากรายได้ 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 210,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์  โต๊ะ เก้าอี ตู้  เครือง
พิมพ์ดีด  เครืองปรับอากาศ  เครืองขยายเสียง  อาคารสํานักงาน ฯลฯ    
ตังจ่ายจากรายได้     

ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทปใสกระดาษคาร์บอน ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ตะแกรงวาง
เอกสาร   
สิงพิมพ์ทีได้จากซือหรือจ้างพิมพ์ เครืองเขียนแบบพิมพ์ นําดืมสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ทีถูพืนเครืองตัดโฟม  เครืองตัด
กระดาษ กุญแจ  เครืองเย็บกระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์  กระดานไว
ทฺบอร์ด มู่ลี
ม่านปรับแสง  เครืองคํานวณเลข (Calculator) ฯลฯ ตังจ่ายจากรายได้ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าและอืนๆ ทีเข้าประเภท
รายจ่ายนี ฯลฯ 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 
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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
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล 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 
ตังจ่ายจากรายได้ 

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 16,706,200 บาท
งบกลาง รวม 16,706,200 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร จํานวน 13,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคารให้แก่ธนาคารกรุง
ไทย จํากัด สาขาพล  และธนาคารออมสิน จํากัด สาขาพล  ในกรณีทีสถาน
ธนานุบาลใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี
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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 396,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนา
นุบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีทีล่วงมา โดยสํานักงาน จ.ส.ท
.จะแจ้งให้สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตัง
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเป็นประจําทุกปี
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
หมวดรายได้

    ค่าบริการสถานีขนส่ง 1,676,841.00       1,634,576.00      1,541,845.00          
    ค่าเช่าบริการห้องสุขา 165,000.00         180,000.00        195,000.00            
    ค่าเช่าบริการสถานทีจ่ าหน่ายสินค้า 48,000.00           48,000.00          48,000.00              
    ค่าเช่าติดต้ังป้ายโฆษณา 42,720.00           46,845.00          45,375.00              
    ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ - - 1,000.00                
    งบทัว่ไปช่วยเหลือ - - 145,000.00            
   รัฐบาลอุดหนุน - - -
   ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 56,464.39           52,740.33          40,841.98              
   เบ็ดเตล็ด 10,000.00           14,290.00          56,200.00              
   เงินอุทิศ - - -

รวมรายรับ 1,999,025.39      1,976,451.33     2,073,261.98         

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการขนส่ง

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

    งบกลาง 38,460.00           40,675.00          38,550.00              
    งบบุคลากร 540,000.00         834,000.00        771,000.00            
    งบด าเนินงาน 1,034,707.05       936,084.11        1,016,077.39          
    งบลงทุน - 49,900.00          136,200.00            
    งบรายจ่ายอื่น 300,000.00          -  -

รวมรายจ่าย 1,913,167.05      1,860,659.11     1,961,827.39         

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการขนส่ง

รายรับจริง

รายจ่ายจริง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ค าแถลง

ค าแถลง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

หมวด

หมวด



ค่าเชา่บริการ ค่าเชา่ตดิตั้ง ค่าเชา่ห้อง งบทัว่ไป
แผนงาน/งาน ค่าบริการ ห้องสุขา ป้าย ดอกเบีย้เงิน จ าหน่าย รายได้ ชว่ยเหลือ รวมทัง้สิ้น

สถานีขนส่ง สถานีขนส่ง โฆษณา ฝากธนาคาร สินค้า เบ็ดเตล็ด งบเฉพาะการ

แผนงานการพาณิชย์
1. งานกิจการขนส่ง 1,530,000.00      180,000.00        49,500.00        40,000.00     48,000.00    12,000.00    271,000.00   2,130,500.00    

1,530,000.00      180,000.00        49,500.00        40,000.00     48,000.00    12,000.00    271,000.00   2,130,500.00    

รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการงานกิจการขนส่ง
สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมอืงเมอืงพล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

 เทศบาลเมอืงเมอืงพล  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น
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ประมาณการรายรับทังสิน 2,130,500 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 2,130,500 บาท
ค่าเช่าทรัพย์สินอืน ๆ จํานวน 49,500 บาท
คําชีแจงงบประมาณ โดยประมาณการจากค่าตอบแทนรายเดือนทีให้
เอกชนเช่าติดตังป้ายโฆษณาในสถานีขนส่งได้รับค่าตอบแทนเดือน
ละ 4,125 บาท

ค่าบริการสถานทีจําหน่ายสินค้า จํานวน 48,000 บาท
คําชีแจงงบประมาณ โดยประมาณการจากค่าตอบแทนรายเดือนทีเอกชน
เช่าห้องจําหน่ายสินค้าภายในสถานีขนส่ง จํานวน 2 ห้องๆละ 2,000 บาท 

ค่าบริการสถานีขนส่ง จํานวน 1,530,000 บาท
คําชีแจงงบประมาณ โดยประมาณการรับไว้ตําว่าปีงบประมาณทีผ่านมา
เนืองจาก คาดว่าจะจัดเก็บค่าบริการเข้าใช้บริการลานจอดสถานีขนส่งตําลง 
เพราะจํานวนรถประจําทางทีเข้าใช้บริการลานจอดของสถานีขนส่งลดลง

ค่าบริการห้องสุขา จํานวน 180,000 บาท
คําชีแจงงบประมาณ โดยค่าตอบแทนรายเดือนทีเอกชนเช่าห้องสุขา ของ
สถานีขนส่ง ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ  15,000  บาท

งบทัวไปช่วยเหลือ จํานวน 271,000 บาท
คําชีแจงงบประมาณ  โดยประมาณการตังรับไว้ตามทีคาดว่าจะได้รับจัด
สรรจากเทศบาลเมืองเมืองพล

ดอกเบีย จํานวน 40,000 บาท
คําชีแจงงบประมาณ โดยคํานวณจากดอกเบียเงินฝากธนาคาร  ของสถานี
ขนส่ง 

รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 12,000 บาท
คําชีแจงงบประมาณ โดยประมาณการจากรายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ ทีไม่เข้า
รายรับประเภทใดประเภทหนึงในลักษณะรายรับหมวดอืนๆ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเมืองพล

อําเภอ พล  จังหวัดขอนแก่น

วันทีพิมพ์ : 3/8/2560  15:59:56 หน้า : 1/1



แผนงานการพานิชย์

งบกลาง งบกลาง ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 38,000                      38,000                 
ประเภทเงินส ารองจ่าย -                           -                     

บ าเหน็จ/บ านาญ ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญฯ -                           -                     
ประเภทเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบ านาญ -                           -                     
ประเภทค่ารักษาพยาบาลผู้รับบ านาญ -                           -                     

งบบุคลากร เงินเดอืน ประเภทเงินเดือนพนักงาน -                           -                     
(ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 602,520                    602,520               

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 76,320                      76,320                 
งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท. 55,800                      55,800                 

ประเภทค่าเบี้ยประชุม 1,000                        1,000                  
ประเภทค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 273,000                    273,000               

ค่าใชส้อย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้มาซ่ึงบริการ 329,000                    329,000               
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกีาร 2,000                        2,000                  
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนี่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 45,500                      45,500                 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 181,000                    181,000               

รวม

รายงานประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

329,800     

557,500     

678,840     

38,000      

157



แผนงานการพานิชย์
รวม

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
งบด าเนินงาน ค่าวัสดุ ประเภทวสัดุส านักงาน 50,000                      50,000                 

ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 10,000                      10,000                 
ประเภทวสัดุงานบ้านงานครัว 20,000                      20,000                 
ประเภทวสัดุก่อสร้าง 10,000                      10,000                 
ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000                        5,000                  
ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ 20,000                      20,000                 

ค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า 120,000                    120,000               
ประเภทค่าน้ าประปา/ค่าน้ าบาดาล 7,000                        7,000                  
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ 12,000                      12,000                 
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ 1,200                        1,200                  

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน ประเภทรายจ่ายอื่น -                           -                     

งบลงทุน ค่าครภุณัฑ์ที่ดนิ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และส่ิงก่อสร้าง 271,000                    271,000               
และสิง่ก่อสรา้ง -                     

-                     

รวมทั้งสิน้ 2,130,340                 

115,000     

140,200     

271,000

2,130,340                              
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ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  2,130,340 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 678,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 678,840 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 602,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน  5  อัตรา     ตังจ่ายจากรายได้

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 76,320 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เงินเพิมต่าง ๆ ให้แก่ พนักงาน
จ้าง ตังจ่ายจากรายได้

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,142,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 329,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จํานวน 55,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น เจ้าหน้าทีตํารวจ  ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ
เจ้าหน้าทีอืน ๆ ทีมาช่วยปฏิบัติราชการ ตังจ่ายจากรายได้ 

ค่าเบียประชุม จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมของคณะกรรมการ  ตามระเบียบฯ ตังจ่าย
จากรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 273,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้
แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากรายได้

ค่าใช้สอย รวม 557,500 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 ตังจ่ายจากรายได้  

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมืองเมืองพล

อําเภอ พล   จังหวัดขอนแก่น
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ จํานวน 40,500 บาท
 - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาจํานวน        500  
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ตังจ่าย
จากรายได้    
 - โครงการตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะช่วง
เทศกาลปีใหม่  จํานวน      20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ
โดยสารสาธารณะช่วงเทศกาลปีใหม่  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครืองดืม ค่าจัด
สถานทีและอืนๆ  ตังจ่ายจากรายได้ (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 -
 2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานการพาณิชย์ โครงการที 1 หน้า 156 )   
  - โครงการตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะช่วง
เทศกาลสงกรานต์  จํานวน     20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถ
โดยสารสาธารณะช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครืองดืม ค่า
จัดสถานที และอืนๆ  ตังจ่ายจากรายได้  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561 -2564 ยุทธศาสตร์ที 1 แผนงานการพาณิชย์ โครงการที 1
 หน้า 157 )          

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 329,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตังจ่ายจากรายได้  ดังนี   -ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าบริการเคเบิลทีวี ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ
  จํานวน  5,000  บาท
  - ค่าจ้างเหมาบริการ   จํานวน  324,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าทีตามโครงการ
จ้างเหมาทําความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองเมืองพล  (แผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 3 แผนงานการ
พาณิชย์)           

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลเช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่า
ของรางวัล ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับการรับรอง รวมทังค่า
บริการและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นเกียวกับการรับรอง ฯลฯ
ตังจ่ายจากรายได้  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 181,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์ดีด  เครือง
ปรินเตอร์ โต๊ะ เก้าอี ตู้  เครืองปรับอากาศ  เครืองขยายเสียง กล้องโทรทัศน์
วงวรปิด 
 ประตู หน้าต่างป้ายชือสถานีขนส่ง ป้ายบอกช่องชานชาลา อาคารสํานัก
งานสถานีขนส่ง ฯลฯ  ตังจ่ายจากรายได้ 
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ค่าวัสดุ รวม 115,000 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 ตัง
จ่ายจากรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า  ปลัก
ไฟฟ้า  เทปพันสายไฟฟ้า   ตังจ่ายจากรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง  ถ้วย
ชาม  ช้อนส้อม  แก้วนํา   จานรองแก้ว กระติกนําแข็ง  ผงซักฟอก  นํายา
ดับกลิน  ถังนํา  กระติกนําร้อน ฯลฯ  ตังจ่ายจากรายได้  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 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 ตังจ่ายจากรายได้  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน
และสี  ฟิล์ม  รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้างอัดขยาย แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วิดีโอเทป,แผ่นซีดี) ฯลฯ ตังจ่ายจากรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ เมาส์ เมนบอร์ด สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีซิป กระดาษต่อเนือง โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ฯลฯ  ตังจ่ายจากรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 140,200 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้ในสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองเมืองพล  ตัง
จ่ายจากรายได้ 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลเมืองเมือง
พล  ตังจ่ายจากรายได้  
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ทีใช้ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลเมืองเมือง
พล  ตังจ่ายจากรายได้ 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ในกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เทศบาลเมืองเมืองพล ตังจ่ายจากรายได้

งบลงทุน  เป็นเงิน 271,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 271,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 271,000 บาท
  -โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องนําและพืนทีสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เทศบาลฯ จํานวน  106,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องนําและพืนทีสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เทศบาลเมืองเมืองพล ขนาดพืนทีปรับปรุงซ่อมแซมไม่น้อยกว่า 90.5
 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ  ตังจ่ายจากเงินงบทัวไปช่วยเหลืองบ
เฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร  (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-
2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แผนงานการพาณิชย์ โครงการที 9 หน้า 174 )
  -โครงการก่อสร้างห้องนําผู้พิการ ผู้สูงอายุ ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
จํานวน  165,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนําผู้พิการ ผู้สูงอายุ สถานีขนส่งผู้โดยสาร
เทศบาลเมืองเมืองพล ขนาด 2.50 x2.50 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ ตังจ่ายจากเงินงบทัวไปช่วยเหลืองบเฉพาะการสถานีขนส่งผู้
โดยสาร(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 2 แผน
งานการพาณิชย์ โครงการที 11 หน้า 175 )           
           

งบกลาง  เป็นเงิน 38,000 บาท
งบกลาง รวม 38,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 38,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่สํานักงานประกันสังคมเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมที
นายจ้างจะต้องจ่ายในอัตรา  ร้อยละ  5 ของค่าจ้างทีต้องจ่ายตาม
ระเบียบฯ ตังจ่ายจากรายได้
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เทศบาลเมืองเมืองพล
อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

ส่วนที่ 2

เทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่าย
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