
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองเพีย

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลเมืองเพีย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลตําบล
เมืองเพียอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลเมืองเพียจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ
การคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 13,181,691.16 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 3,577,351.76 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 5,794,340.15 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 1,197,511.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 6 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 25,232,305.43 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 90,848.10 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 75,643.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 43,579.76 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 221,418.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 49,570.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 12,310,315.57 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 12,440,931.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,916,412.33 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 21,564,986.52 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 6,261,123.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,566,592.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,244,068.52 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,325,203.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,168,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,836,556.83 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลเมืองเพีย
อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 90,018.45 125,000.00 127,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 94,752.00 145,000.00 145,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 51,023.75 140,000.00 140,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 209,922.00 185,000.00 190,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 127,950.00 130,000.00 130,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 573,666.20 725,000.00 732,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 15,568,660.43 15,250,000.00 15,611,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 15,568,660.43 15,250,000.00 15,611,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 12,016,117.00 14,025,000.00 15,657,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 12,016,117.00 14,025,000.00 15,657,000.00

รวม 28,158,443.63 30,000,000.00 32,000,000.00
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คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 6,239,397.85 6,974,093.00 8,004,895.00

งบบุคลากร 10,299,762.00 13,159,428.00 12,313,760.00

งบดําเนินงาน 7,146,396.32 5,495,379.00 6,911,745.00

งบลงทุน 1,669,685.00 3,038,100.00 3,230,600.00

งบเงินอุดหนุน 1,363,582.75 1,333,000.00 1,539,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 26,718,823.92 30,000,000.00 32,000,000.00

รวม 26,718,823.92 30,000,000.00 32,000,000.00
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ เทศบาลตําบลเมืองเพีย
อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 11,243,480

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 962,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,867,165

แผนงานสาธารณสุข 1,160,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 501,560

แผนงานเคหะและชุมชน 3,121,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 171,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 515,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,438,000

แผนงานการเกษตร 15,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 8,004,895

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 32,000,000
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แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,010,460 446,760 1,633,260 8,090,480

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 0 0 2,624,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,385,820 446,760 1,633,260 5,465,840

งบดําเนินงาน 2,487,000 20,000 374,000 2,881,000

    ค่าตอบแทน 728,000 0 76,000 804,000

    ค่าใช้สอย 745,000 20,000 258,000 1,023,000

    ค่าวัสดุ 553,000 0 40,000 593,000

    ค่าสาธารณูปโภค 461,000 0 0 461,000

งบลงทุน 252,000 0 0 252,000

    ค่าครุภัณฑ์ 252,000 0 0 252,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000

                                             รวม 8,769,460 466,760 2,007,260 11,243,480

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 339,000 0 339,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 339,000 0 339,000

งบดําเนินงาน 497,000 126,000 623,000

    ค่าตอบแทน 0 24,000 24,000

    ค่าใช้สอย 482,000 72,000 554,000

    ค่าวัสดุ 15,000 30,000 45,000

                                             รวม 836,000 126,000 962,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตําบลเมืองเพีย

อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี
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แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 1,562,120 0 0 1,562,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,562,120 0 0 1,562,120

งบดําเนินงาน 1,160,745 20,000 0 1,180,745

    ค่าใช้สอย 587,800 20,000 0 607,800

    ค่าวัสดุ 572,945 0 0 572,945

งบลงทุน 20,300 0 0 20,300

    ค่าครุภัณฑ์ 20,300 0 0 20,300

งบเงินอุดหนุน 0 894,000 210,000 1,104,000

    เงินอุดหนุน 0 894,000 210,000 1,104,000

                                             รวม 2,743,165 914,000 210,000 3,867,165

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบดําเนินงาน 470,000 470,000

    ค่าใช้สอย 454,000 454,000

    ค่าวัสดุ 16,000 16,000

งบลงทุน 500,000 500,000

    ค่าครุภัณฑ์ 500,000 500,000

งบเงินอุดหนุน 190,000 190,000

    เงินอุดหนุน 190,000 190,000

                                             รวม 1,160,000 1,160,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 451,560 0 451,560

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 451,560 0 451,560

งบดําเนินงาน 0 50,000 50,000

    ค่าวัสดุ 0 50,000 50,000

                                             รวม 451,560 50,000 501,560
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 997,860 0 230,000 642,740 1,870,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 997,860 0 230,000 642,740 1,870,600

งบดําเนินงาน 861,000 320,000 0 50,000 1,231,000

    ค่าตอบแทน 46,000 0 0 0 46,000

    ค่าใช้สอย 605,000 0 0 40,000 645,000

    ค่าวัสดุ 210,000 320,000 0 10,000 540,000

งบลงทุน 20,300 0 0 0 20,300

    ค่าครุภัณฑ์ 20,300 0 0 0 20,300

                                             รวม 1,879,160 320,000 230,000 692,740 3,121,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 146,000 146,000

    ค่าใช้สอย 146,000 146,000

งบเงินอุดหนุน 25,000 25,000

    เงินอุดหนุน 25,000 25,000

                                             รวม 171,000 171,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 155,000 160,000 315,000

    ค่าใช้สอย 120,000 160,000 280,000

    ค่าวัสดุ 35,000 0 35,000

งบเงินอุดหนุน 0 200,000 200,000

    เงินอุดหนุน 0 200,000 200,000

                                             รวม 155,000 360,000 515,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 2,438,000 2,438,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,438,000 2,438,000

                                             รวม 2,438,000 2,438,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 10,000 5,000 15,000

    ค่าใช้สอย 10,000 5,000 15,000

                                             รวม 10,000 5,000 15,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 8,004,895 8,004,895

    งบกลาง 8,004,895 8,004,895

                                             รวม 8,004,895 8,004,895
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แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 11,243,480

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 962,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,867,165

แผนงานสาธารณสุข 1,160,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 501,560

แผนงานเคหะและชุมชน 3,121,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 171,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 515,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,438,000

แผนงานการเกษตร 15,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 8,004,895

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 32,000,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน  มาตรา 62 จึงตราเทศบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลเมืองเพีย และ
โดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นีเรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 32,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
32,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตําบลเมืองเพียปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
เทศบาลตําบล

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลเมืองเพีย
อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี
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ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตําบลเมืองเพียมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายสมเกียรติ  ยอดวงค์กอง)

ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลเมืองเพีย

เห็นชอบ

(ลงนาม)..................................................

(นายวิโรจน์  อุทุมโภค)

ตําแหน่ง นายอําเภอกุดจับ  ปฏิบัติราชการแทน  ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี                                      
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเมืองเพีย

อําเภอ กุดจับ  จังหวัดอุดรธานี
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 57,805.00 29,528.00 32,409.00 55,000.00 0.00 % 55,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 55,334.52 52,488.45 47,579.80 60,000.00 0.00 % 60,000.00

     ภาษีป้าย 12,050.00 8,002.00 12,102.00 10,000.00 20.00 % 12,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 125,189.52 90,018.45 92,090.80 125,000.00 127,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 2,114.00 2,397.00 1,838.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 104,800.00 77,780.00 600.00 110,000.00 0.00 % 110,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 670.00 1,110.00 750.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 55,320.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 7,220.00 7,165.00 6,531.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 22,290.00 0.00 4,112.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 8,300.00 6,300.00 6,500.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 145,404.00 94,752.00 75,651.00 145,000.00 145,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 135,596.78 51,023.75 98,027.06 140,000.00 0.00 % 140,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 135,596.78 51,023.75 98,027.06 140,000.00 140,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 185,606.00 209,922.00 230,881.00 185,000.00 2.70 % 190,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 185,606.00 209,922.00 230,881.00 185,000.00 190,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 14,000.00 0.00 1,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 89,219.00 127,950.00 59,970.00 125,000.00 0.00 % 125,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 103,219.00 127,950.00 60,970.00 130,000.00 130,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 427,824.07 434,958.38 377,811.61 100,000.00 300.00 % 400,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,513,853.64 7,898,499.85 7,063,873.89 7,500,000.00 5.33 % 7,900,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,195,610.62 2,167,757.87 1,859,579.49 2,500,000.00 -13.32 % 2,167,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 82,165.27 79,855.52 55,084.34 100,000.00 -21.00 % 79,000.00

     ภาษีสุรา 1,257,222.65 1,141,115.32 0.00 1,200,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 2,272,299.17 2,754,241.07 3,640,411.30 2,400,000.00 62.08 % 3,890,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 71,199.00 75,457.75 25,637.29 70,000.00 7.14 % 75,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 132,814.60 114,931.67 101,798.83 150,000.00 -33.33 % 100,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 1,133,860.00 901,843.00 755,031.00 1,230,000.00 -18.70 % 1,000,000.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 0.00 5,218.60 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,086,849.02 15,568,660.43 13,884,446.35 15,250,000.00 15,611,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 5,242,512.00 12,016,117.00 12,440,931.00 14,025,000.00 11.64 % 15,657,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 5,242,512.00 12,016,117.00 12,440,931.00 14,025,000.00 15,657,000.00

รวมทุกหมวด 21,024,376.32 28,158,443.63 26,882,997.21 30,000,000.00 32,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเมืองเพีย

อําเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 32,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 127,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 55,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับประมาณการรายรับของปีทีผ่านมา     

ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับประมาณการรายรับของปีทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 12,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าประมาณการรายรับของปีทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 145,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับประมาณการรายรับของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 110,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับประมาณการรายรับของปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับประมาณการรายรับของปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับประมาณการรายรับของปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับประมาณการรายรับของปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับประมาณการรายรับของปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 140,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 140,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับประมาณการรายรับของปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 190,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 190,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าประมาณการรายรับของปีทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 130,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับประมาณการรายรับของปีทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 125,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับประมาณการรายรับของปีทีผ่านมา
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รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,611,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 400,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าประมาณการรายรับของปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,900,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าประมาณการรายรับของปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,167,000 บาท
ประมาณการรายรับตํากว่าประมาณการรายรับของปีทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 79,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,890,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าประมาณการรายรับของปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 75,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าประมาณการรายรับของปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการรายรับตํากว่าประมาณการรายรับของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,000,000 บาท
ประมาณการรายรับตํากว่าประมาณการรายรับของปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 15,657,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 15,657,000 บาท

ประมาณการรายรับสูงกว่าประมาณการรายรับของปีทีผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 695,520 695,520 579,600 695,520 0 % 695,520

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 230,000 120,000 100,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 10,000 120,000 100,000 120,000 0 % 120,000

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 198,720 198,720 165,600 198,720 0 % 198,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,490,400 1,490,400 1,242,000 1,490,400 0 % 1,490,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,624,640 2,624,640 2,187,200 2,624,640 2,624,640

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,991,609 1,533,240 1,349,420 1,859,800 14.01 % 2,120,400

เงินประจําตําแหน่ง 214,700 228,000 190,000 288,000 -6.25 % 270,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 538,720 541,080 466,470 566,160 3.6 % 586,560

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 6,000 18,480 11,220 13,436 -14.71 % 11,460

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 397,990 344,040 288,900 346,680 0.78 % 349,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 54,790 48,000 40,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,203,809 2,712,840 2,346,010 3,122,076 3,385,820

รวมงบบุคลากร 5,828,449 5,337,480 4,533,210 5,746,716 6,010,460

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตําบลเมืองเพีย

อําเภอกุดจับ    จังหวัดอุดรธานี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 608,600 620,000 0 50,000 940 % 520,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 21,000 21,840 18,900 30,000 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 175,100 139,000 66,000 78,000 0 % 78,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 34,095 87,350 70,500 126,200 -20.76 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 838,795 868,190 155,400 284,200 728,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 139,993.5 160,493 95,228 180,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 180,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 23,135 27,400 16,650 50,000 40 % 70,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 72,356 60,840 42,556 100,000 0 % 100,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 190,250 107,150 62,950 80,000 0 % 80,000

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้  
พานพุ่มและพวงมาลา 800 1,500 1,500 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดงานนิทรรศการของดีกุดจับ 90,000 0 0 0 0 % 0

โครงการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและ
สมาชิกสภาท้องถิน 0 0 0 10,000 1,900 % 200,000

โครงการส่งเสริมประชาชนเรือง
ประชาธิปไตยและหลักธรรมมาภิบาล
และการเมืองการปกครอง

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของเทศบาล 0 9,800 0 10,000 0 % 10,000

โครงการสํารวจความต้องการและความ
พึงพอใจในการให้บริการประชาชน 0 10,000 0 15,000 0 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงาน
เทศบาล

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 33,271.81 42,369.04 40,023.9 70,000 -28.57 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 549,806.31 419,552.04 258,907.9 525,000 745,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 111,420.7 99,416 76,293.75 86,500 -7.51 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,065 15,711 8,390 15,000 0 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,516 27,704 23,325 60,000 0 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 67,060 70,680 103,453.22 130,000 -23.08 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 204,770 237,740 230,789 250,000 0 % 250,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 16,650 400 2,200 12,050 65.98 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,560 4,927 1,940 8,000 0 % 8,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,319 19,054 12,297 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 440,360.7 475,632 458,687.97 581,550 553,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 504,801.15 399,477.23 312,373.67 370,000 -5.41 % 350,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 11,876.81 24,451.13 9,406.37 15,000 0 % 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 4,673.18 4,890.23 2,694.75 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 788 6,000 0 % 6,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 80,892 112,154.29 76,247.16 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 602,243.14 540,972.88 401,509.95 501,000 461,000

รวมงบดําเนินงาน 2,431,205.15 2,304,346.92 1,274,505.82 1,891,750 2,487,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 44,600 0 0 0 0 % 0

เก้าอีทํางาน  2  ตัว 0 7,645 0 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีทํางาน 0 0 0 5,000 200 % 15,000

จัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือน จํานวน 2 
หลัง 0 6,720 0 0 0 % 0

จัดซือตู้ลินชักแขวนแฟ้ม  จํานวน 2 
หลัง 0 5,120 0 0 0 % 0

จัดซือตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตัง 13,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือเต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก หลังคาทรง
โค้งครึงวงกลม จํานวน 2 หลัง 0 30,400 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางาน 0 0 0 1,000 400 % 5,000

จัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ 0 0 0 0 100 % 20,000

จัดซือบอร์ดทําเนียบบุคลากรพร้อมติด
ตัง 9,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือบอร์ดประชาสัมพันธ์พร้อมติดตัง 6,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถจักรยานยนต์ 0 0 0 1,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองเสียงห้องประชุมพร้อม
อุปกรณ์ 58,600 0 0 0 0 % 0

จัดซือตู้ลําโพงกลางแจ้ง 0 0 0 0 100 % 16,000

จัดซือตู้ลําโพงขยายเสียงเคลือนทีล้อลาก 0 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 0 24,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 32,000 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ 0 0 0 4,300 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 
1 เครือง 0 8,600 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 49,430 53,500 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 186,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 131,200 58,485 49,430 120,800 252,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 0 55,000 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 55,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 131,200 113,485 49,430 120,800 252,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 20,000 20,000 0 20,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินอําเภอกุดจับ

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 0 20,000 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 0 20,000 20,000

รวมงานบริหารทัวไป 8,410,854.15 7,775,311.92 5,857,145.82 7,779,266 8,769,460

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 176,663 205,380 181,360 218,400 7.03 % 233,760
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 196,560 202,560 173,900 208,680 2.07 % 213,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 373,223 407,940 355,260 427,080 446,760

รวมงบบุคลากร 373,223 407,940 355,260 427,080 446,760

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 16,550 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดประชุมประชาคมเพือจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถินหรือจัดทําและ
ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน

0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการประชุมประชาคมเพิอจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถินหรือจัดทําทบทวน
ปรับปรุงแผนชุมชน

0 4,550 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 16,550 4,550 0 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 16,550 4,550 0 20,000 20,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer)  จํานวน  1  เครือง 0 4,300 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 4,300 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 4,300 0 0 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 389,773 416,790 355,260 447,080 466,760
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 702,053 614,760 541,820 1,278,222 1.02 % 1,291,260

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 35,000 78,000 -23.08 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 334,230 358,815 203,200 315,484 -25.83 % 234,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 60,000 71,000 40,000 72,000 -33.33 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,138,283 1,086,575 820,020 1,743,706 1,633,260

รวมงบบุคลากร 1,138,283 1,086,575 820,020 1,743,706 1,633,260

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

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

ค่าเช่าบ้าน 53,551 52,670 30,000 63,000 -42.86 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 23,260 21,100 29,100 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 76,811 73,770 59,100 123,000 76,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 131,000 76,000 102,000 140,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 168,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 24,660 42,074 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
และนอกราชอาณาจักร 0 0 20,580 40,000 -25 % 30,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 45,200 51,300 34,950 40,000 -25 % 30,000

โครงการจัดทําหรือปรับปรุงแผนทีภาษี 0 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีบริการ
เคลือนที 0 0 0 10,000 0 % 10,000

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

รวมค่าใช้สอย 200,860 169,374 157,530 250,000 258,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,924.05 10,984.2 18,563.2 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 2,900 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 3,020 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,380 9,688 1,590 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 33,304.05 23,572.2 23,173.2 40,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 310,975.05 266,716.2 239,803.2 413,000 374,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 7,600 0 0 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีทํางาน 0 0 3,939 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
จํานวน 1 เครือง 21,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,600 0 3,939 5,000 0

รวมงบลงทุน 28,600 0 3,939 5,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,477,858.05 1,353,291.2 1,063,762.2 2,161,706 2,007,260

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 10,278,485.2 9,545,393.12 7,276,168.02 10,388,052 11,243,480
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 299,520 263,040 318,960 6.28 % 339,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 299,520 263,040 318,960 339,000

รวมงบบุคลากร 0 299,520 263,040 318,960 339,000

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 432,000 432,000 360,000 432,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 432,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
สําคัญของชาติ 0 0 19,300 30,000 -66.67 % 10,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ  อป
พร.ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 19,900 18,240 0 0 0 % 0

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อย

0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 5,000 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 451,900 450,240 379,300 487,000 482,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 25,000 1,918 3,110 5,000 0 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 2,750 3,330 5,000 0 % 5,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2561  20:14:23 หน้า : 9/36

24

บัวผัน
Textbox

บัวผัน
Textbox



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุเครืองดับเพลิง 14,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 39,000 4,668 6,440 15,000 15,000

รวมงบดําเนินงาน 490,900 454,908 385,740 502,000 497,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 15,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20,300 0 0 0 0 % 0

จัดซือตู้เหล็ก 2 บานเปิด จํานวน 2 หลัง 0 6,280 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 35,300 6,280 0 0 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เทศบาลตําบลเมืองเพีย

15,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 15,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 50,300 6,280 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 541,200 760,708 648,780 820,960 836,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 23,520 23,600 1.69 % 24,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 23,520 23,600 24,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการกิจกรรมวันสถาปนาอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 25,100 0 25,000 0 % 25,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลวันสําคัญ 59,776 58,859 36,215 36,400 1.65 % 37,000

รวมค่าใช้สอย 59,776 83,959 36,215 81,400 72,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 59,776 83,959 59,735 135,000 126,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

จัดซือครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง 0 9,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 9,500 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 9,500 0 0 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 59,776 93,459 59,735 135,000 126,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 600,976 854,167 708,515 955,960 962,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 906,064 784,072 972,000 4.49 % 1,015,680

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 17,500 240 % 59,500

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 585,943 408,740 488,940 -9.6 % 442,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 70,080 42,950 70,080 -35.87 % 44,940

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 1,562,087 1,235,762 1,548,520 1,562,120

รวมงบบุคลากร 0 1,562,087 1,235,762 1,548,520 1,562,120

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 40,000 40,000 40,000 40,000 0 % 40,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา 0 523,600 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์เด็ก) 406,020 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริการการศึกษา 0 0 512,060 547,800 0 % 547,800

รวมค่าใช้สอย 446,020 563,600 552,060 587,800 587,800

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 589,855.8 571,492.2 318,044.3 565,279 1.36 % 572,945

รวมค่าวัสดุ 589,855.8 571,492.2 318,044.3 565,279 572,945

รวมงบดําเนินงาน 1,035,875.8 1,135,092.2 870,104.3 1,153,079 1,160,745
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเครืองปรับอากาศ 0 0 0 500 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 0 0 0 9,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานัก
งาน 0 0 0 0 100 % 16,000

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 0 0 25,800 -83.33 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 35,300 20,300

รวมงบลงทุน 0 0 0 35,300 20,300

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 1,035,875.8 2,697,179.2 2,105,866.3 2,736,899 2,743,165

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  ศพด. 0 0 7,480 10,000 -10 % 9,000

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน 2,417 2,185 2,525 5,000 -40 % 3,000

โครงการประเมินคุณภาพใน  ศพด. 0 0 0 2,000 0 % 2,000

โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนฯ 14,525 9,525 5,998 6,000 0 % 6,000

โครงการวันสําคัญของชาติไทย 0 0 0 2,000 -100 % 0

โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 0 0 0 2,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 16,942 11,710 16,003 27,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 16,942 11,710 16,003 27,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 962,000 850,000 848,000 878,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงฯ โรงเรียนบ้านดงน้อย หมู่ 4

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ 
โรงเรียน บ้านข่า หมู่ 6 0 0 0 0 100 % 220,000

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ 
โรงเรียน บ้านดงน้อย หมู่ 4 0 0 0 0 100 % 220,000

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ 
โรงเรียน บ้านโสกแกคําเจริญ หมู่ 5 0 0 0 0 100 % 424,000

รวมเงินอุดหนุน 962,000 850,000 848,000 878,000 894,000

รวมงบเงินอุดหนุน 962,000 850,000 848,000 878,000 894,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 978,942 861,710 864,003 905,000 914,000

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 210,000 210,000 210,000 210,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าที
ช่วยงานพัฒนาการศึกษา (ครูช่วยสอน) 
โรงเรียนบ้านข่า หมู่ 6

0 0 0 0 100 % 70,000

โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าที
ช่วยงานพัฒนาการศึกษา (ครูช่วยสอน) 
โรงเรียนบ้านดงน้อย หมู่ 4

0 0 0 0 100 % 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าที
ช่วยงานพัฒนาการศึกษา (ครูช่วยสอน) 
โรงเรียนบ้านโสกแกคําเจริญ  หมู่ 12

0 0 0 0 100 % 70,000

รวมเงินอุดหนุน 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000

รวมงบเงินอุดหนุน 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000

รวมแผนงานการศึกษา 2,224,817.8 3,768,889.2 3,179,869.3 3,851,899 3,867,165

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 432,000 369,000 332,000 433,593 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 432,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 427 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้
เลือดออก 0 9,600 8,800 10,000 20 % 12,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 432,000 378,600 340,800 444,020 454,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 15,930 0.44 % 16,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 15,930 16,000

รวมงบดําเนินงาน 432,000 378,600 340,800 459,950 470,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าจ้างเหมาดัดแปลงรถยนต์บรรทุกขยะ 0 0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 500,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 500,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 190,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 1

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 10

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 11

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 12

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 2

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 4

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 5

0 0 0 0 100 % 7,000
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โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 6

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 8

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 9

0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
หมู่ 1

0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
หมู่ 10

0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
หมู่ 11

0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
หมู่ 12

0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
หมู่ 2

0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
หมู่ 4

0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
หมู่ 5

0 0 0 0 100 % 6,000
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โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
หมู่ 6

0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
หมู่ 8

0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
หมู่ 9

0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 1 0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 10 0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 11 0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 12 0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 2 0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 4 0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 5 0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 6 0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 8 0 0 0 0 100 % 6,000

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 9 0 0 0 0 100 % 6,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 190,000 190,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 190,000 190,000
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รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 432,000 378,600 340,800 649,950 1,160,000

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 37,500 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 37,500 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 37,500 0 0 0 0

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 37,500 0 0 0 0

รวมแผนงานสาธารณสุข 469,500 378,600 340,800 649,950 1,160,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 200,760 0 0 26,100 814.02 % 238,560

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 206,700 204,480 173,900 208,680 2.07 % 213,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 407,460 204,480 173,900 234,780 451,560

รวมงบบุคลากร 407,460 204,480 173,900 234,780 451,560

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์โลงศพชันใน 7,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 7,500 0 0 0 0
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ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 50,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 50,000 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 57,500 0 0 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานัก
งาน 0 15,700 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 15,700 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 15,700 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 464,960 220,180 173,900 234,780 451,560

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000 50,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 50,000 50,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 464,960 220,180 173,900 284,780 501,560
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 232,833 241,980 215,300 398,720 69.05 % 674,040

เงินประจําตําแหน่ง 0 3,500 0 18,000 0 % 18,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 162,390 260,400 222,150 266,630 2.39 % 273,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 21,380 35,820 27,600 35,820 -8.38 % 32,820

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 416,603 541,700 465,050 719,170 997,860

รวมงบบุคลากร 416,603 541,700 465,050 719,170 997,860

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11,340 0 1,680 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000 6,000 36,000 0 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 47,340 36,000 7,680 46,000 46,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 387,800 373,500 210,000 422,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 530,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 21,872 11,912 14,512 25,000 0 % 25,000

ค่าธรรมเนียมมและค่าลงทะเบียน 9,300 0 11,900 30,000 0 % 30,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0 6,600 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 42,850 27,360 11,080 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 461,822 419,372 247,492 497,000 605,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 6,194 8,584 4,414 10,000 0 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 23,386 155,565 78,665 160,000 0 % 160,000

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 13,270 13,000 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,780 4,092 3,576 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 39,360 181,511 99,655 225,000 210,000

รวมงบดําเนินงาน 548,522 636,883 354,827 768,000 861,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 23,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 4 ตัว 0 3,980 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองสูบนําแบบหอยโข่ง จํานวน 3 
เครือง 0 33,250 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองสูบนําใต้ดิน จํานวน 1 
เครือง 13,900 11,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้ควบคุมการทํางานระบบไฟฟ้า 0 11,200 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง 0 4,990 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานัก
งาน 0 0 0 0 100 % 16,000

จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตังถัง 0 0 0 0 100 % 4,300
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 37,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,900 64,920 0 37,000 20,300

รวมงบลงทุน 36,900 64,920 0 37,000 20,300

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 1,002,025 1,243,503 819,877 1,524,170 1,879,160

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 176,694 95,080 49,900 100,000 -30 % 70,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 15,700 0 0 0 0 % 0

วัสดุอืน 423,427 385,856 178,430 300,000 -16.67 % 250,000

รวมค่าวัสดุ 615,821 480,936 228,330 400,000 320,000

รวมงบดําเนินงาน 615,821 480,936 228,330 400,000 320,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,621.5 31,582.75 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 4,621.5 31,582.75 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 4,621.5 31,582.75 0 0 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 620,442.5 512,518.75 228,330 400,000 320,000
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งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 222,920 220,560 187,500 225,000 2.22 % 230,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 222,920 220,560 187,500 225,000 230,000

รวมงบบุคลากร 222,920 220,560 187,500 225,000 230,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
จํานวน 2 เครือง 0 19,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 19,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 19,000 0 0 0

รวมงานสวนสาธารณะ 222,920 239,560 187,500 225,000 230,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 529,161 580,680 486,150 583,656 0.57 % 587,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 59,305 58,740 46,700 58,740 -5.11 % 55,740

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 588,466 639,420 532,850 642,396 642,740

รวมงบบุคลากร 588,466 639,420 532,850 642,396 642,740
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งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดเก็บ
ขยะ การคัดแยกขยะ และสิงปฏิกูลใน
ชุมชน

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมการประดิษฐ์ของเหลือใช้
ให้เกิดมูลค่า 0 0 0 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 15,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 6,408 2,390 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 6,408 2,390 0 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 6,408 2,390 0 25,000 50,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 594,874 641,810 532,850 667,396 692,740

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,440,261.5 2,637,391.75 1,768,557 2,816,566 3,121,900

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายสําหรับส่งเสริมการบําบัดฟืนฟู
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพดิต 0 32,500 0 32,500 -100 % 0

โครงการจัดงานนิทรรศการของดีกุดจับ 0 0 32,700 33,000 0 % 33,000

โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบัน 
(โครงการเข้าเฝ้าแสดงความอาลัยกราบ
ถวายบังคมพระบรมศพพระบามสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) 

0 124,405 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 23,600 3,110 8,150 10,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา 0 24,980 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมประชาชนเรือง
ประชาธิปไตย 46,000 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมเพิมประสิทธิภาพกลุ่ม
อาชีพ 38,535 39,400 0 5,000 260 % 18,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเก็บ
ขยะ การคัดแยกขยะและสิงปฏิกูลใน
ชุมชน

0 32,850 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงอายุ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการส่งเสริมองค์กรสตรี 0 0 9,840 10,000 0 % 10,000

โครงการส่งเสริมองค์กรสตรีหรือ
กิจกรรมวันสตรีสากลแห่งชาติ 10,000 10,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมในการ
ปฏิบัติงาน อผส. 63,000 63,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรมในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 0 0 52,500 65,000 0 % 65,000

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้ม
แข็ง 11,480 14,820 7,500 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 192,615 345,065 110,690 185,500 146,000

รวมงบดําเนินงาน 192,615 345,065 110,690 185,500 146,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,000 45,000 0 15,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุน โครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียนบ้านข่า 0 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการอุดหนุน โครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียนบ้านดงน้อย หมู่ 4 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการอุดหนุน โครงการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียนบ้านโสกแกคํา
เจริญ

0 0 0 0 100 % 5,000

เงินอุดหนุนเอกชน 0 10,000 0 10,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
บ้านข่า 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 5,000 55,000 0 25,000 25,000

รวมงบเงินอุดหนุน 5,000 55,000 0 25,000 25,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 197,615 400,065 110,690 210,500 171,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 197,615 400,065 110,690 210,500 171,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 99,166 100,000 0 % 100,000

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิน
สัมพันธ์ 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน
ท้องถินสัมพันธ์ 368,846 0 0 0 0 % 0

โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาประชาชนกุดจับคัพ 0 0 16,180 16,200 23.46 % 20,000

โครงการส่งีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาประชาชน กุดจับคัพ 30,855 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 399,701 0 115,346 126,200 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 34,990 35,000 0 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 34,990 35,000 35,000

รวมงบดําเนินงาน 399,701 0 150,336 161,200 155,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 399,701 0 150,336 161,200 155,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานรดนําดําหัววันผู้สูงอายุ 65,350 89,440 86,795 90,000 0 % 90,000

โครงการบายศรีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง
อุดรธานี 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา 0 0 19,700 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิน 0 0 39,600 40,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม งาน
ประเพณีท้องถิน 51,990 16,000 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีแข่งเรือพาย 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและ
ถวายเทียนพรรษา 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริฯ 
หรือพระราชเสาวนีย์ฯ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 117,340 105,440 146,095 160,000 160,000

รวมงบดําเนินงาน 117,340 105,440 146,095 160,000 160,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 35,000 87,000 0 70,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านข่าเข้าวัด
ปฏิบัติธรรมในพรรษา 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการอุดหนุนโรงเรียนอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเด็กนักเรียน 0 0 0 0 100 % 40,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 20,000 110,000 110,000 130,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญ
มหาชาติ (บุญผะเหวด) หมู่ 4 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญ
มหาชาติ (บุญผะเหวด) หมู่ 5 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญ
มหาชาติ (บุญผะเหวด) หมู่ 6 0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสนา
กรรมฐาน หมู่ 10 0 0 0 0 100 % 20,000

อุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสนา
กรรมฐาน หมู่ 12 0 0 0 0 100 % 30,000

อุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสนา
กรรมฐาน หมู่ 8 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 55,000 197,000 110,000 200,000 200,000

รวมงบเงินอุดหนุน 55,000 197,000 110,000 200,000 200,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 172,340 302,440 256,095 360,000 360,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 572,041 302,440 406,431 521,200 515,000

วันทีพิมพ์ : 26/8/2561  20:14:23 หน้า : 29/36

44

บัวผัน
Textbox

บัวผัน
Textbox



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 264,700 928,200 295,500 300,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 264,700 928,200 295,500 300,000 0

รวมงบดําเนินงาน 264,700 928,200 295,500 300,000 0

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่6 
บ้านข่า 379,700 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครกการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 ซอย
เสียงใส 89,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้าง คสล.สายทรายคลอง 
หมู่ 1 ต่อจากเดิม 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้าง คสล.สายทรายคลอง
หมู่ 1ต่อจากเดิม 100,000 89,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยปู่จัม 
หมู่ 4 บ้านดงน้อย 0 0 47,000 47,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยปู่ตา 
หมู่ 4 บ้านดงน้อย 0 90,500 116,500 163,500 -100 % 0

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยศรีทอง
ราช บ้านโนนเมือง หมู่ 8 0 89,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยสีวัน 
หมู่ 4 บ้านดงน้อย 0 0 45,000 45,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยสุนทร 
หมู่ 9 บ้านโนนสําราญ 0 0 99,500 100,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยหงษ์
ทอง หมู่ 4 บ้านดงน้อย 0 0 89,500 90,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 12 
ซอยชารีกุล 27,700 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 12 
ซอยพันธุ 51,100 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ 5 ซอย
ลาพิมล 46,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้าง ถนน ดินลูกรัง สาย
เลียบคลองชลประทาน RMC หมู่ 6 
บ้านข่า

0 0 0 13,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้าง ถังนําใสระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านโสกแก 0 0 257,000 257,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้าง ระบบกรองนําบาดาล 
หมู่ 5 บ้านโสกแก 0 237,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกุล
สงคราม หมู่ที 5 บ้านโสกแก 0 185,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านข่า 
- บ้านป่อง หมู่ 6 บ้านข่า 0 0 0 210,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุดทา
วา หมู่ 5 บ้านโสกแก 0 0 38,000 38,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนอง
ทุ่ม หมู่ 5 บ้านโสกแก 0 0 49,500 50,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเลียบ
คลองชลประทาน RMC ทางทิศใต้ หมู่ 
2 บ้านหัวขัว

0 0 0 120,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัด
คําเจริญ หมู่ 12 บ้านคําเจริญ 0 0 99,500 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 10 
(สายหนองเปลือย) 100,000 89,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 สาย
เลียบคลองชลประทาน RMC 0 89,000 98,500 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 ซอย
เวียงคํา 37,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทพวง
สา หมู่ 6 บ้านข่า 0 0 181,834 182,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
ผ่องแผ้ว หมู่ 9 บ้านโนนสําราญ 0 0 0 0 100 % 220,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพันธ์
วงษ์ หมู่ 9 บ้านโนนสําราญ 0 71,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพันธ์สุข 
หมู่ 4 บ้านดงน้อย 0 0 50,500 51,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโพธิทิน 
หมู่ 12 บ้านคําเจริญ 0 0 0 0 100 % 126,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัฒนา
ร่วมใจ หมู่ 4 บ้านดงน้อย 0 0 0 112,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีทอง
ราช หมู่ 8 บ้านโนนเมือง 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวาท 
หมู่ 10 บ้านศรีวิไล 0 0 0 17,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามัคคี 
3 หมู่ 6 บ้านข่า 0 0 0 0 100 % 284,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
สามัคคี3 บ้านข่า หมู่ 6 0 109,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสีงาม 
บ้านข่า หมู่ 6 0 63,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุนทร 
หมู่ 9 บ้านโนนสําราญ 0 71,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนดง
น้อย-หนองโน หมู่ 4 บ้านดงน้อย 0 0 0 0 100 % 364,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนทราย
คลอง หมู่ 1 บ้านเพีย 0 0 0 0 100 % 220,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเลียบ
คลองชลประทาน RMC ทางทิศเหนือ 
หมู่ 2 บ้านหัวขัว

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัด
คําเจริญ หมู่ 12 บ้านคําเจริญ 0 0 0 0 100 % 94,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัด
เทพปัญญาราม หมู่ 8 บ้านโนนเมือง 0 0 0 237,000 35.02 % 320,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคอ
ลงชลประทานฝังซ้าย L- R หมู่ 4 บ้าน
ดงน้อย

0 51,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวรรณ
สนธ์ หมู่ 12 บ้านคําเจริญ 0 76,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลอ
งเปลือย หมู่ 10 บ้านศรีวิไล 0 0 58,500 308,500 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง
เทศบาล หมู่ 10 บ้านศรีวิไล 0 0 41,000 41,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 ซอย
ขุนเดช 75,200 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 ซอย
คํากัณหา 34,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 ซอย
โพธิทิน 99,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 12 ซอย
สีดายา 58,800 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 2 ซอยมี
ชัย 99,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 ซอย1 
เลียบคลองชลประทาน 30,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 ซอย
ไชยพรม 98,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 ซอย
คะนองนา 49,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 ซอย
ดาวสว่าง 35,300 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 ซอย
เทพนวล 32,700 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 5 
ซอยศรีวงศ์ 49,000 0 0 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 26/8/2561  20:14:23 หน้า : 33/36

48

บัวผัน
Textbox

บัวผัน
Textbox



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 9 (ถนน
บุบผา) 78,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. 
ซอยคุ้มกลางพัฒนา หมู่ 5 บ้านโสกแก 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล
.ซอยลือพัฒนา หมู่ 12 บ้านคําเจริญ 0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการขุดขยายหนองหลวง หมู่ 4 99,900 0 0 0 0 % 0

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ 5 บ้านโสก
แก 0 52,000 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายคํา
เจริญ - ดงเค็ง หมู่ 12 712,000 0 0 0 0 % 0

โครงการถนน คสล. สายประชาอุทิศ หมู่ 
4 บ้านดงน้อย 0 33,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงท่อระบายนํา หมู่ 12 
บ้านคําเจริญ 0 40,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอ
สฟัสติกท์คอนกรีตหนา 4 เซนติเมตร 
ถนน สายคําเจริญ-ดงเค็ง หมู่ 12 บ้าน
คําเจริญ

0 0 0 450,000 -100 % 0

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติก
คอนกรีต หมู่ 8 ซอยศรีทองราช 106,000 0 0 0 0 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึง
สิงก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรือ บุคคลภายนอก
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

0 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,488,400 1,436,500 1,271,834 3,032,000 2,438,000

รวมงบลงทุน 2,488,400 1,436,500 1,271,834 3,032,000 2,438,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 2,753,100 2,364,700 1,567,334 3,332,000 2,438,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,753,100 2,364,700 1,567,334 3,332,000 2,438,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการปรับปรุงทัศนียภาพตําบลเมือง
เพีย 0 7,600 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 7,600 0 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 7,600 0 10,000 10,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 7,600 0 10,000 10,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการท้องถินไทย  รวมใจภักดิ รักษ์
พืนทีสีเขียว 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 5,000 5,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 5,000 5,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 0 5,000 5,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 7,600 0 15,000 15,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 102,776 146,752 112,823 152,649 -10.1 % 137,236
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 4,494,600 4,584,800 4,996,200 13.56 % 5,673,600

เบียยังชีพคนพิการ 0 984,000 981,600 1,076,800 31.95 % 1,420,800

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 112,000 125,000 129,500 159,800 20.15 % 192,000

สํารองจ่าย 8,600 17,156 11,000 117,144 -14.12 % 100,599

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 26,792.03 123,209.85 98,000 123,200 -100 % 0

เงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 0 0 0 0 100 % 27,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนทีเทศบาลตําบล
เมืองเพีย

0 0 0 0 100 % 98,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 366,200 320,000 319,500 319,500 2.3 % 326,860

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 28,680 28,680 23,900 28,800 0 % 28,800

รวมงบกลาง 645,048.03 6,239,397.85 6,261,123 6,974,093 8,004,895

รวมงบกลาง 645,048.03 6,239,397.85 6,261,123 6,974,093 8,004,895

รวมงบกลาง 645,048.03 6,239,397.85 6,261,123 6,974,093 8,004,895

รวมแผนงานงบกลาง 645,048.03 6,239,397.85 6,261,123 6,974,093 8,004,895

รวมทุกแผนงาน 20,646,804.53 26,718,823.92 21,793,387.32 30,000,000 32,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตําบลเมืองเพีย
อําเภอ กุดจับ   จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 32,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,769,460 บาท
งบบุคลากร รวม 6,010,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี (ตังจ่าย
จากเงินรายได้) 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายก
เทศมนตรี (ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
     

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
     

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 198,720 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ และทีปรึกษานายกฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)    
     

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,490,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา
เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล (ตังจ่ายจากเงินรายได้)    

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,385,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,120,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งปลัดเทศบาล และเงิน
ประจําตําแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล หัวหน้าฝ่ายอํานวยการและหัวหน้าฝ่ายปกครอง (ตังจ่ายจากเงิน
รายได้)     
     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 586,560 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจํา (ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
"     

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 11,460 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามคุณวุฒิและเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของ
ลูกจ้างประจํา (ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
"     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 349,400 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างพนักงาน
จ้าง (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามคุณวุฒิและเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของ
พนักงานจ้าง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
"     

งบดําเนินงาน รวม 2,487,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 728,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 520,000 บาท

"เพือเป็นค่าตอบแทนหรือเงินรางวัล สําหรับคณะกรรมการดําเนินการ
สอบแข่งขันฯ สอบคัดเลือกฯ คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ เงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษฯ ค่าตอบแทน อปพร. ฯลฯ  (ตังจ่ายจากเงิน
รายได้)     
"     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
  
"เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือค่าอาหารทํา
การนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าทีทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานฯ  (ตังจ่าย
จากเงินรายได้)     
"     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล  (ตังจ่ายจากเงินราย
ได้)     
"     
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 100,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของผู้บริหารท้อง
ถิน พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจํา  (ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
"     

ค่าใช้สอย รวม 745,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 180,000 บาท
"แยกเป็น 
1. ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน 175,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้า
ปกหนังสือ ค่าขนส่ง ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าบริการเททิง
ขยะ ฝังกลบขยะ ฯลฯ  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)
2. ค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 5,000
 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น ค่าติดตัง / เดินสาย / ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ท / ค่า
บริการต่าง ๆ ฯลฯ  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 70,000 บาท
"""แยกเป็น
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองของ อปท.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ทีมานิเทศงาน ตรวจงาน ทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ  (ตังจ่ายจาก
เงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)
2.ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี และวันสําคัญต่างๆ จํานวน 10,000
 บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา งานรัฐพิธีและวันสําคัญ
ต่างๆ  เช่นวัน อปพร. วัน อสม. วันสตรีสากล วันงดสูบบุหรีโลก ฯลฯ  (ตัง
จ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)
3.ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการ
ต่างๆ   จํานวน   30,000 บาท เพือเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิน การประชุมคณะกรรมการต่างๆ ทีได้รับการแต่งตังตาม
กฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)""     
"     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
"เพือเป็นค่าเดินทางไปราชการของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง เช่น ค่าทีพัก ค่าพาหนะ ฯลฯ  (ตัง
จ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 80,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ฯลฯ (ตังจ่ายจาก
เงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     
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ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้  พานพุ่มและพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีและรัฐพิธี หรือต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล จัดประชุมต่าง ๆ การจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการ ฯลฯ  (ตังจ่าย
จากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

โครงการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภา
ท้องถิน  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และ ระเบียบกระทรวงมหา
ไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2547 -เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 ฉบับเพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 2/2561 หน้า18 ลําดับ 5  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือ
เงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

โครงการส่งเสริมประชาชนเรืองประชาธิปไตยและหลักธรรมมาภิบาลและ
การเมืองการปกครอง

จํานวน 10,000 บาท

"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 18 ลําดับ 3   (ตังจ่ายจากเงินรายได้
และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 2/2561  หน้า 17 ลําดับ 1  (ตังจ่ายจากเงินรายได้
และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

โครงการสํารวจความต้องการและความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน จํานวน 15,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 73 ลําดับ 6
   (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงาน
เทศบาล

จํานวน 20,000 บาท

"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 17 ลําดับ 2   (ตังจ่ายจากเงินรายได้
และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา/ซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

ค่าวัสดุ รวม 553,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

"เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ เช่นกระดาษ ปากกา หมึกพิมพ์  ตรายาง ธง
ชาติ สมุดประวัติข้าราชการ ซอง แบบพิมพ์ พระบรมฉายาลักษณ์  เก้าอี
พลาสติก ฯลฯ  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท
"เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นหลอดไฟ สายไฟ ปลักไฟ สวิตซ์
ไฟฟ้า ฟิวส์ เบรกเกอร์ ถ่ายวิทยุสือสาร ไฟฉาย ไมโครโฟน ลําโพง ฯลฯ
  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
"เพือเป็นค่าจัดซือไม้กวาด ถังขยะ ถ้วย ชาม แก้วนํา เข่ง มุ้ง ผ้าปูที
นอน ผ้าห่ม ทีนอน กระจกเงา มีด กระติกนําร้อน ถังแก๊ส ฯลฯ  (ตังจ่าย
จากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
"เพือเป็นค่าจัดซือ ยางรถยนต์ แบตเตอรี เพลา หัวเทียน หม้อนํารถ
ยนต์ ฟิล์มกรองแสง กระจกโค้งมน สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ  (ตังจ่ายจาก
เงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
"เพือเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล นํามันเบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามัน
เครือง นํามันจารบี ฯลฯ  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)     
"     
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
"เพือเป็นค่าจัดซือ นํายากําจัดลูกนํายุงลาย วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์  เครืองมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  (ตังจ่ายจากเงินราย
ได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
"เพือเป็นค่าจัดซือสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา นําเชือพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 8,000 บาท
"เพือเป็นค่าจัดซือ แผ่นป้าย ฟิล์ม โฟม สี การล้างอัดรูป ภาพถ่ายดาว
เทียม เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดี กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  (ตังจ่ายจากเงิน
รายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
"เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น หมึกพิมพ์ เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และ
หรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 461,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

"เพือเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล อาคารกีฬาฯ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ระบบประปา และค่าไฟฟ้าทีเทศบาลรับผิดชอบจําเป็นต้องจ่าย ฯลฯ
  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)      
"     

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
"เพือเป็นค่านําประปาสํานักงานเทศบาล และค่านําประปาทีสํานักงาน
เทศบาลรับผิดชอบจําเป็นต้องจ่าย ฯลฯ  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงิน
อุดหนุนทัวไป)     
"     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
"เพือเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของผู้ให้บริการแก่เทศบาล และค่าโทรศัพท์
อืน ๆ ทีเทศบาลรับผิดชอบจําเป็นต้องจ่าย ฯลฯ  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และ
หรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 6,000 บาท
"เพือเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียกร ค่าส่งไปรษณีย์ และอืนๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย ฯลฯ  (ตังจ่ายจาก
เงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท
"เพือเป็นค่าบริการอินเตอร์เนตและค่าบริการทีเกิดขึนในการใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตและค่าเช่าคู่สายเคเบิลทีวีระบบเหมาจ่ายรายปีหรือค่าติดตัง
จานดาวเทียม และอืนๆ ทีเกียวข้องในประเภทนี  (ตังจ่ายจากเงินรายได้
และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

งบลงทุน รวม 252,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 252,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 15,000 บาท
"เพือจัดซือเก้าอีทํางานหุ้มหนัง จํานวน 3 ตัว ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2559 - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 ฉบับเพิม
เติมและเปลียนแปลง ครังที 2/61 หน้า 37 ลําดับ 2 (ตังจ่ายจากเงินรายได้
และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท
"เพือจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2559 - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 ฉบับเพิม
เติมและเปลียนแปลง ครังที 2/61 หน้า 37 ลําดับ 1 (ตังจ่ายจากเงินรายได้
และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"   

จัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 20,000 บาท
"เพือจัดโต๊ะพับขาตังเหล็ก จํานวน 20 ตัว ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2559 - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 ฉบับเพิม
เติมและเปลียนแปลง ครังที 2/61 หน้า 37 ลําดับ  3 (ตังจ่ายจากเงินราย
ได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"   

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซือตู้ลําโพงกลางแจ้ง จํานวน 16,000 บาท
"เพือจัดซือตู้ลําโพงกลางแจ้ง จํานวน 4 ตัว ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2559 - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 ฉบับเพิม
เติมและเปลียนแปลง ครังที 2/61 หน้า 37 ลําดับ 4 (ตังจ่ายจากเงินรายได้
และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"   
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จัดซือตู้ลําโพงขยายเสียงเคลือนทีล้อลาก จํานวน 10,000 บาท
"เพือจัดซือตู้ลําโพงขยายเสียงเคลือนทีล้อลาก จํานวน 1 ตัว ไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด  - เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที 9 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย
 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2/61 หน้า 37 ลําดับ 5 (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)     

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 186,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ตังจ่ายจากเงินได้และ
หรือเงินอุดหนุนทัวไป)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินอําเภอกุดจับ

จํานวน 20,000 บาท

"โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินอําเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี อุดหนุนให้กับ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจับดําเนินการ ฯ   - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ
.2561 -2564 ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปล งครังที 1/ 61 หน้า 15
 ลําดับ 1(ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 466,760 บาท
งบบุคลากร รวม 446,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 446,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 233,760 บาท

"เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  (ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
"     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 213,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างพนักงาน
จ้าง  (ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
"     
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งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดประชุมประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถินหรือจัดทําและ
ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าเบียเลียง ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 2/2561  หน้า 18 ลําดับ 4  (ตังจ่ายจากเงินรายได้
และหรือเงินอุดหนุนทัวไป) 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,007,260 บาท
งบบุคลากร รวม 1,633,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,633,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,291,260 บาท

"เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทังปรับปรุงเงินเดือน  (ตัง
จ่ายจากเงินรายได้)     
"     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานจัดเก็บรายได้ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  (ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
"     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 234,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างพนักงาน
จ้าง  (ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
"     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามคุณวุฒิและเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของ
พนักงานจ้าง  (ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
"     

งบดําเนินงาน รวม 374,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

"เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือค่า
อาหารทําการนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าทีทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติ
งานฯ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
"     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล (ตังจ่ายจากเงินราย
ได้)     
"     
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล (ตังจ่าย
จากเงินรายได้)     
"     

ค่าใช้สอย รวม 258,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 168,000 บาท
แยกเป็น  
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานจัดเก็บค่านําประปา จํานวน  72,000
  บาท "เพือเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานจัดเก็บค่านําประปาภายใน
เขตเทศบาล และการจ้างเหมาบริการอืน ๆ (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือ
เงินอุดหนุนทัวไป)         
"     
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยงานธุรการกองคลัง  จํานวน  96,000  บาท "เพือเป็นค่า
จ้างเหมาผู้ช่วยงานธุรการกองคลัง เพือช่วยเหลือปฏิบัติงานทัวไปด้านการ
จัดทํา การรับ - ส่ง หนังสือราชการ เอกสารทางการเงินการคลัง เอกสาร
ทัวไป และงานต่างๆ ตามทีได้รับมอบหมาย (ตังจ่ายจากเงินรายได้และ
หรือเงินอุดหนุนทัวไป)         
"    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
"เพือเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินราย
ได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุน
ทัวไป)         
"     

โครงการจัดทําหรือปรับปรุงแผนทีภาษี จํานวน 10,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 18 ลําดับ 10   (ตังจ่ายจากเงินรายได้
และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"  

โครงการเร่งรัดจัดเก็บภาษีบริการเคลือนที จํานวน 10,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564  หน้า 74 ลําดับ 8
   (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา/ซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

"เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา หมึกพิมพ์ ตรายาง ธง
ชาติ สมุดประวัติข้าราชการ ซอง แบบพิมพ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ
 (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล นํามันเบนซิล ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํามัน
เครือง นํามันจารบี ฯลฯ  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)     
"     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
"เพือเป็นค่าจัดซือแผ่นป้าย ฟิล์ม โฟม สี การล้างอัดรูป ภาพถ่ายดาว
เทียม เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดี กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงิน
รายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
 
"เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินรายได้และ
หรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 836,000 บาท
งบบุคลากร รวม 339,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 339,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 339,000 บาท

"เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตังจ่าย
จากเงินรายได้)     
"     
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งบดําเนินงาน รวม 497,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 482,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 432,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถดับเพลิงและพนักงานดับ
เพลิง และการจ้างเหมาบริการอืนๆ (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุด
หนุนทัวไป)     
"     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 10,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 15 ลําดับ 6   (ตังจ่ายจากเงินรายได้
และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)   

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 14 ลําดับ 4   (ตังจ่ายจากเงินรายได้
และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)  

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในด้าน
การรักษาความสงบเรียบร้อย

จํานวน 20,000 บาท

"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 14 ลําดับ 3   (ตังจ่ายจากเงินรายได้
และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา/ซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท

"เพือเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ หรือจําพวก
เหล็ก ตะปู สังกะสี เลือย ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุน
ทัวไป)     
"     
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
"เพือเป็นค่าจัดซือ ยางรถยนต์ แบตเตอรี เพลา หัวเทียน หม้อนํารถ
ยนต์ พิลม์กรองแสง กระจกโค้งมน สัญญาไฟฉุกเฉิน ฯลฯ  (ตังจ่ายจาก
เงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
"เพือเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น กางเกง หมวก รองเท้า ถุงมือ และ
เครืองมือเครืองใช้ วัสดุอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้ ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินรายได้
และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 126,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 126,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 24,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 24,000 บาท

เพือเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาทีเสียไปเพือสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าทีของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงิน
รายได้)       

ค่าใช้สอย รวม 72,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 10,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 14 ลําดับ 2   (ตังจ่ายจากเงินรายได้
และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)   

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 25,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 15  ลําดับ 5  (ตังจ่ายจากเงินรายได้
และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)   

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสําคัญ จํานวน 37,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ
.2561 - 2564  หน้า 63 ลําดับ 8  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุด
หนุนทัวไป)   
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

"เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น เปลหามคนไข้ สําลี
และผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ นํายาต่างๆ ถุงมือ ฯลฯ (ตังจ่ายจาก
เงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท
"เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือ
เงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,743,165 บาท
งบบุคลากร รวม 1,562,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,562,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,015,680 บาท

"เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตังจ่าย
จากเงินรายได้)      
"     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 59,500 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าวิทยฐานะ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
"     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 442,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างพนักงาน
จ้าง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
"     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 44,940 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามคุณวุฒิและเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของ
พนักงานจ้าง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
"     

งบดําเนินงาน รวม 1,160,745 บาท
ค่าใช้สอย รวม 587,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 60 ลําดับ  15   (ตังจ่ายจากเงิน
รายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริการการศึกษา จํานวน 547,800 บาท
"1.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (อาหารกลางวัน
ศูนย์เด็ก) จํานวน 406,700 บาท เพือเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพืนทีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเมืองเพีย รวม
จํานวน 83 คน คนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน (ตังจ่ายจากเงินรายได้
และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)
2.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา (ค่าจัดการเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จํานวน 141,100  บาท เพือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการเรียนการสอนรายหัว ค่าสือการเรียนการสอน ค่าวัสดุอุปกรณ์
ทางการศึกษา / ค่าใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือ
การเรียนรู้ วัสดุทางการศึกษา และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพืนทีรับผิดชอบของเทศบาลตําบลเมืองเพีย รวม
จํานวน 83 คน คนละ 1,700 บาท (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุด
หนุนทัวไป)     - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ
.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2/61 หน้า 12
 ลําดับ 1
"    

ค่าวัสดุ รวม 572,945 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 572,945 บาท

"1.ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 413,900
 บาท เพือจัดซืออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพืนที
เทศบาลตําบลเมืองเพีย จํานวน 3 โรงเรียน เด็กจํานวน 216 คน คน
ละ 7.37 บาท 260วัน  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)
2.ค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืนทีเทศบาล
ตําบลเมืองเพีย จํานวน  159,045  บาท 
เพือจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืนทีเทศบาล
ตําบลเมืองเพีย จํานวน 83 คน คนละ 7.37 บาท 260 วัน (ตังจ่ายจากเงิน
รายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป     
"     

งบลงทุน รวม 20,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงานจํานวน 1
 เครือง จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 -เป็นไป
ตามหนังสือสังการที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2559
 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 -2564
 ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2/61 หน้า 37 ลําดับ 6  (ตังจ่ายจาก
เงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     
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จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง
ถัง จํานวน 1 เครือง จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วัน
ที 23 พฤษภาคม 2561 -เป็นไปตามหนังสือสังการที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2/61 หน้า 37 ลําดับ 7  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)   

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 914,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  ศพด. จํานวน 9,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ถ้วยรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย
 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2/61
  หน้า 13 ลําดับ  5   (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)     
"     

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 3,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 13 ลําดับ 4   (ตังจ่ายจากเงินรายได้
และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

โครงการประเมินคุณภาพใน  ศพด. จํานวน 2,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 13 ลําดับ 7  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และ
หรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     
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โครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ จํานวน 6,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 13 ลําดับ 6   (ตังจ่ายจากเงินรายได้
และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

งบเงินอุดหนุน รวม 894,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 894,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงฯ โรงเรียนบ้านดงน้อย หมู่ 4

จํานวน 30,000 บาท

"เพือจ่ายเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านดงน้อยเพือดําเนินการตาม
โครงการ    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 ฉบับเพิมเติมและเปลียน
แปล งครังที 2/ 61 หน้า 24 ลําดับ 1  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงิน
อุดหนุนทัวไป)     
"     

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ โรงเรียน บ้านข่า หมู่ 6 จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้าน
ข่า จํานวน  55 คน คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (ตังจ่ายจากเงินราย
ได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ โรงเรียน บ้านดงน้อย หมู่ 4 จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านดง
น้อย จํานวน  55 คน คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (ตังจ่ายจากเงินราย
ได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ โรงเรียน บ้านโสกแกคําเจริญ หมู่ 5 จํานวน 424,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านโสก
แกคําเจริญ จํานวน  106 คน คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (ตังจ่าย
จากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 210,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าทีช่วยงานพัฒนาการศึกษา (ครูช่วย
สอน) โรงเรียนบ้านข่า หมู่ 6

จํานวน 70,000 บาท

"เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ  เช่นค่าจ้างครูช่วยสอน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่าง ๆ ฯลฯ   - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ
.2561 -2564 ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปล งครังที 2/ 61 หน้า 24
 ลําดับ 6  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     
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โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าทีช่วยงานพัฒนาการศึกษา (ครูช่วย
สอน) โรงเรียนบ้านดงน้อย หมู่ 4

จํานวน 70,000 บาท

"เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ  เช่นค่าจ้างครูช่วยสอน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่าง ๆ ฯลฯ   - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ
.2561 -2564 ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปล งครังที 2/ 61 หน้า 24
 ลําดับ 4  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"

โครงการอุดหนุนงบประมาณเจ้าหน้าทีช่วยงานพัฒนาการศึกษา (ครูช่วย
สอน) โรงเรียนบ้านโสกแกคําเจริญ  หมู่ 12

จํานวน 70,000 บาท

"เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ  เช่นค่าจ้างครูช่วยสอน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่าง ๆ ฯลฯ   - เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ
.2561 -2564 ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปล งครังที 2/ 61 หน้า 24
 ลําดับ 5  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 454,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 432,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานประจําศูนย์สุขภาพบ้านข่า หมู่ 6
 จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานประจําศูนย์สุขภาพบ้าน
ข่า หมู่ 6 และการจ้างเหมาบริการอืน ๆ ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินรายได้และ
หรือเงินอุดหนุนทัวไป)
2.ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (1669
) จํานวน 348,000 บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน
ของเทศบาล และการจ้างเหมาบริการอืนๆ ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินรายได้และ
หรือเงินอุดหนุนทัวไป)         

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก จํานวน 12,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 2/2561 หน้า 15 ลําดับ 2   (ตังจ่ายจากเงินรายได้
และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
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โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 1/2561 หน้า 8 ลําดับ 1   (ตังจ่ายจากเงินรายได้และ
หรือเงินอุดหนุนทัวไป)     

ค่าวัสดุ รวม 16,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 16,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือ นํายากําจัดลูกนํายุงลาย วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์  เครืองมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  (ตังจ่ายจากเงินราย
ได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
     

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าจ้างเหมาดัดแปลงรถยนต์บรรทุกขยะ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดัดแปลง ปรับปรุง ซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะ
แบบเปิดข้างเทท้ายเป็นรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย มีปริมาตรความจุ
ไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ
.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ
.2561-2564 ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2/61 หน้า 15 ลําดับ 4

งบเงินอุดหนุน รวม 190,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 190,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 1

จํานวน 7,000 บาท

  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าจัดซือเกลือไอโอดีน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561  หน้าที 12 ลําดับที 2

โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 10

จํานวน 7,000 บาท

  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าจัดซือเกลือไอโอดีน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561  หน้าที 14 ลําดับที 23
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โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 11

จํานวน 7,000 บาท

  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าจัดซือเกลือไอโอดีน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561  หน้าที 14 ลําดับที 26

โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 12

จํานวน 7,000 บาท

  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าจัดซือเกลือไอโอดีน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561  หน้าที 15 ลําดับที 29

โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 2

จํานวน 7,000 บาท

  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าจัดซือเกลือไอโอดีน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561  หน้าที 12 ลําดับที 5

โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 4

จํานวน 7,000 บาท

  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าจัดซือเกลือไอโอดีน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561  หน้าที 13 ลําดับที 8

โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 5

จํานวน 7,000 บาท

  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าจัดซือเกลือไอโอดีน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561  หน้าที 13 ลําดับที 11

โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 6

จํานวน 7,000 บาท

  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าจัดซือเกลือไอโอดีน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561  หน้าที 13 ลําดับที 14
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โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 8

จํานวน 7,000 บาท

  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าจัดซือเกลือไอโอดีน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561  หน้าที 13 ลําดับที 17

โครงการอุดหนุน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หมู่ 9

จํานวน 7,000 บาท

  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าจัดซือเกลือไอโอดีน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561  หน้าที 14 ลําดับที 20

โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 1

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561  หน้า  12   ลําดับที 3

โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 10

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561  หน้า  14   ลําดับที 24

โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 11

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561  หน้า  14   ลําดับที 27

โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 12

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561  หน้า  15   ลําดับที 30
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โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 2

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561  หน้า  12   ลําดับที 6

โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 4

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561  หน้า  13   ลําดับที 9

โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 5

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561  หน้า  13   ลําดับที 12

โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 6

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561  หน้า  13   ลําดับที 15

โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 8

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561  หน้า  14   ลําดับที 18

โครงการอุดหนุน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  หมู่ 9

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561  หน้า  14   ลําดับที 21
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โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 1 จํานวน 6,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561 หน้าที 12 ลําดับ 1

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 10 จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561 หน้าที 14 ลําดับ 22

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 11 จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561 หน้าที 14 ลําดับ 25

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 12 จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561 หน้าที 15 ลําดับ 28

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 2 จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561 หน้าที 12 ลําดับ 4

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 4 จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561 หน้าที 13 ลําดับ 7

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 5 จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561 หน้าที 13 ลําดับ 10
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โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 6 จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561 หน้าที 13 ลําดับ 13

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 8 จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561 หน้าที 13 ลําดับ 16

โครงการอุดหนุน โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ 9 จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียน
แปลง ครังที 1/2561 หน้าที 14 ลําดับ 19

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 451,560 บาท
งบบุคลากร รวม 451,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 451,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 238,560 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตังจ่ายจาก
เงินรายได้)     
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 213,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างพนักงาน
จ้าง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
     

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพือจัดซือวัสดุสําหรับก่อสร้างบ้านเพือนําไปสร้างบ้านให้ประชาชนผู้ด้อย
โอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน ตามโครงการบ้านท้องถินไทย (ตังจ่ายจาก
เงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,879,160 บาท
งบบุคลากร รวม 997,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 997,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 674,040 บาท

"เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน (ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
"     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง(ตังจ่าย
จากเงินรายได้)     
"     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 273,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างพนักงาน
จ้าง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
"     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 32,820 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามคุณวุฒิและเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของ
พนักงานจ้าง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
"     

งบดําเนินงาน รวม 861,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

"เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือค่า
อาหารทําการนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าทีทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติ
งานฯ (ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
"     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานพนักงานเทศบาล (ตังจ่ายจากเงิน
รายได้)     
"     
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ค่าใช้สอย รวม 605,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 530,000 บาท

"1.ค่าธรรมเนียมต่างๆ   จํานวน   10,000 บาท
เพือเป็นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบคุณภาพนําดิบระบบประปาหมู่บ้าน
ค่าธรรมเนียมในการถ่ายเอกสารแบบแปลนกับหน่วยงานราชการ
อืนๆ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุด
หนุนทัวไป)
2.ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ    จํานวน 258,000 บาท 
เพือเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่า
จ้างเหมาต่างๆ ในเขตเทศบาล ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุด
หนุนทัวไป)
3.ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานดูแลระบบประปา  จํานวน   84,000
 บาท
เพือเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานดูแลระบบประปา ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ในเขตเทศบาล ฯลฯ  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงิน
อุดหนุนทัวไป)
4.ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบประปา
ไฟฟ้า  จํานวน 84,000 บาท
เพือเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบประปา
ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาต่างๆ และอืนๆ ฯลฯ(ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงิน
อุดหนุนทัวไป)
5.ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานช่างสํารวจ  จํานวน  84,000 บาท
เพือเป็นค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีปฏิบัติงานช่างสํารวจ ค่าจ้างเหมา
ต่างๆ และอืนๆ ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)
6.ค่ารังวัดทีดินสาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาล จํานวน  10,000 บาท
เพือเป็นค่ารังวัดทีดินสาธารณประโยชน์ฯ รวมถึงค่าแบ่งแยกโฉนดทีดินที
ราษฎรอุทิศให้ และอืนๆ ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุน
ทัวไป         
         
"     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 25,000 บาท
"เพือเป็นค่าเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินราย
ได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

ค่าธรรมเนียมมและค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)     
"     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา/ซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     
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ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

"เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ เช่นกระดาษ ปากกา หมึกพิมพ์ ตรายาง ธง
ชาติ สมุดประวัติข้าราชการ ซอง แบบพิมพ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ
 (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 160,000 บาท
"เพือเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ หรือจําพวก
เหล็ก ตะปู สังกะสี ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)     
"     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
"เพือเป็นค่าจัดซือ ยางรถยนต์ แบตเตอรี เพลา หัวเทียน หม้อนํารถ
ยนต์ ฟิล์มกรองแสง กระจกโค้งมน สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ  (ตังจ่ายจาก
เงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามัน ถ่าน แก๊สหุง
ต้ม นํามันเครือง นํามันจารบี ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุด
หนุนทัวไป)     
"     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
"เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินรายได้และ
หรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

งบลงทุน รวม 20,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงานจํานวน 1
 เครือง จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 -เป็นไป
ตามหนังสือสังการที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2559
 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 -2564
 ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2/61 หน้า 37 ลําดับ 10  (ตังจ่าย
จากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)  
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จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง จํานวน 1
 เครือง จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 -เป็นไป
ตามหนังสือสังการที มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2559
 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 -2564
 ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2/61 หน้า 37 ลําดับ 8  (ตังจ่ายจาก
เงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)   

งานไฟฟ้าถนน รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

"เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าต่างๆ เช่น หลอดไฟ สวิตซ์ สายไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ตู้ควบคุมไฟฟ้า ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงิน
อุดหนุนทัวไป)     
"     

วัสดุอืน จํานวน 250,000 บาท
"เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุประปา เช่น สารส้ม คอลีน ปูนขาว และวัสดุ
อืนๆ ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

งานสวนสาธารณะ รวม 230,000 บาท
งบบุคลากร รวม 230,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 230,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างพนักงาน
จ้าง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)      
     

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 692,740 บาท
งบบุคลากร รวม 642,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 642,740 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 587,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างพนักงาน
จ้าง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 55,740 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมตามคุณวุฒิและเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของ
พนักงานจ้าง (ตังจ่ายจากเงินรายได้)     
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งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดเก็บขยะ การคัดแยกขยะ และสิงปฏิกูลใน
ชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 2/2561  หน้า 16 ลําดับ 5  (ตังจ่ายจากเงินรายได้
และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

โครงการอบรมการประดิษฐ์ของเหลือใช้ให้เกิดมูลค่า จํานวน 20,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 2/2561  หน้า 16 ลําดับ 6  (ตังจ่ายจากเงินรายได้
และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น กางเกง หมวก รองเท้า ถุงมือ และ
เครืองมือเครืองใช้ วัสดุอืนๆ ทีจําเป็นต้องใช้ ฯลฯ (ตังจ่ายจากเงินรายได้
และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 171,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 146,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 146,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานนิทรรศการของดีกุดจับ จํานวน 33,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 2/61 หน้า 10 ลําดับ  3  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)     
"    
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โครงการส่งเสริมเพิมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ จํานวน 18,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 2/2561  หน้า 10 ลําดับ 2  (ตังจ่ายจากเงินรายได้
และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 2/2561  หน้า 10 ลําดับ 6  (ตังจ่ายจากเงินรายได้
และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

โครงการส่งเสริมองค์กรสตรี จํานวน 10,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 2/2561  หน้า 10 ลําดับ 4  (ตังจ่ายจากเงินรายได้
และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

โครงการสนับสนุนกิจกรรมในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 65,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 2/61 หน้า 10 ลําดับ 7  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)     

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง จํานวน 10,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผน
พัฒนาเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและ
เปลียนแปลง ครังที 2/2561  หน้า 10 ลําดับ 5  (ตังจ่ายจากเงินรายได้
และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอุดหนุน โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนบ้านข่า จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านข่าเพือดําเนินการตามโครงการ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปล งครัง
ที 2/ 61 หน้า 25 ลําดับ 4  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)     
  

โครงการอุดหนุน โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนบ้านดงน้อย 
หมู่ 4

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านข่าเพือดําเนินการตามโครงการ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปล งครัง
ที 2/ 61 หน้า 25 ลําดับ 2  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)     
 

โครงการอุดหนุน โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนบ้านโสกแกคํา
เจริญ

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านข่าเพือดําเนินการตามโครงการ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปล งครัง
ที 2/ 61 หน้า 25 ลําดับ 3  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)     
 

เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการอุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านข่า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเงินอุดหนุนให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านข่าเพือดําเนินการ
ตามโครงการ  
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปล งครัง
ที 2/ 61 หน้า 25 ลําดับ 1  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)     
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 155,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 2/61 หน้า 11 ลําดับ  4  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)     
"    

โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประชาชนกุดจับคัพ จํานวน 20,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 2/61 หน้า 11 ลําดับ  3  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)     
"    

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 35,000 บาท

"เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูก
ฟุตบอล บาสเกตบอล ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา และวัสดุกีฬาอืนๆ ฯลฯ  (ตังจ่าย
จากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)         
     

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานรดนําดําหัววันผู้สูงอายุ จํานวน 90,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 2/61 หน้า 11 ลําดับ  2  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)     
"    
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โครงการบายศรีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมืองอุดรธานี จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 หน้า 52 ลําดับ  7  (ตังจ่ายจากเงินราย
ได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
    

โครงการสืบสานประเพณีแข่งเรือพาย จํานวน 40,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 2/61 หน้า 11 ลําดับ  6  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)     
"    

โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 2/61 หน้า 11 ลําดับ  1  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)     
"    

โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริฯ หรือพระราชเสาวนีย์ฯ จํานวน 5,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 2/61 หน้า 11 ลําดับ  5  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)     
"    

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านข่าเข้าวัดปฏิบัติธรรมในพรรษา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับโรงเรียนบ้านข่า เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2/2561  หน้าที 24 ลําดับที 2
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โครงการอุดหนุนโรงเรียนอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กนักเรียน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับโรงเรียนบ้านข่า เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2/2561  หน้าที 24 ลําดับที 3

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) หมู่ 4 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2/2561  หน้าที 23 ลําดับที 4

โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) หมู่ 5 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2/2561  หน้าที 23 ลําดับที5

โครงการอุดหนุนงานประเพณีบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด) หมู่ 6 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการหมู่
บ้าน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ
.ศ.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2/2561  หน้าที 23 ลําดับที 6

อุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐาน หมู่ 10 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการวัด เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2/2561  หน้าที 23 ลําดับที 2

อุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐาน หมู่ 12 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการวัด เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2/2561  หน้าที 23 ลําดับที 3

อุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสนากรรมฐาน หมู่ 8 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการให้กับคณะกรรมการวัด เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ฯลฯ -เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ
.2561-2564) ฉบับ เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2/2561  หน้าที 23 ลําดับที 1
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,438,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,438,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,438,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยผ่องแผ้ว หมู่ 9 บ้านโนนสําราญ จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4
 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50
 เมตร หรือ มีพืนทีจราจรไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ของเทศบาลตําบลเมืองเพีย ที  5 / 62 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศ
บาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4
 ปี พ.ศ.2561 -2564 ฉบับ เพิมเติมและเปลียนแปลง ครังที 2/2561
 หน้า 7 ลําดับ 5 (ตัังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)      

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโพธิทิน หมู่ 12 บ้านคําเจริญ จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือ มีพืนทีจราจรไม่น้อยกว่า 248 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลเมืองเพีย ที  6 / 62 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองเพีย
 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 ฉบับ เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2/2561 หน้า 7 ลําดับ 6  (ตัังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามัคคี 3 หมู่ 6 บ้านข่า จํานวน 284,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือ มีพืนทีจราจรไม่น้อยกว่า 572 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลเมืองเพีย ที  3 / 62 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองเพีย
 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 ฉบับ เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2/2561 หน้า 6 ลําดับ 3 (ตัังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนดงน้อย-หนองโน หมู่ 4 บ้านดงน้อย จํานวน 364,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 183 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือ มีพืนทีจราจรไม่น้อยกว่า 732 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลเมืองเพีย ที  2 / 62 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองเพีย
 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 ฉบับ เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2/2561 หน้า 5 ลําดับ 2  (ตัังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนทรายคลอง หมู่ 1 บ้านเพีย จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือ มีพืนทีจราจรไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลเมืองเพีย ที  1 / 62 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองเพีย
 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 ฉบับ เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2/2561 หน้า 6 ลําดับ 1 (ตัังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดคําเจริญ หมู่ 12 บ้านคําเจริญ จํานวน 94,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 47.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร หรือ มีพืนทีจราจรไม่น้อยกว่า 190 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองเพีย ที  7 / 62 - เป็นไปตามพระราช
บัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบล
เมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 ฉบับ เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2/2561 หน้า 7 ลําดับ 7 (ตัังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดเทพปัญญาราม หมู่ 8 บ้านโนนเมือง จํานวน 320,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือ มีพืนทีจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของเทศบาลตําบลเมืองเพีย ที  4 / 62 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองเพีย
 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 ฉบับ เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2/2561 หน้า 6 ลําดับ 4 (ตัังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ซอยคุ้มกลางพัฒนา หมู่ 5 บ้านโสกแก จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.ขนาด0.40  x  0.60 (ภาย
ใน) ยาว  150 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองเพีย
 ที  8 / 62 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ
.2561 -2564 ฉบับ เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2/2561 หน้า 7 ลําดับ 8 (ตัังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.ซอยลือพัฒนา หมู่ 12 บ้านคําเจริญ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.ขนาด0.40  x  0.60 (ภาย
ใน) ยาว  78 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลเมืองเพีย
 ที  9 / 62 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองเพีย 4 ปี พ.ศ
.2561 -2564 ฉบับ เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2/2561 หน้า 7 ลําดับ 9 (ตัังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือ บุคคลภายนอก
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 60,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเมืองเพีย
 4 ปี พ.ศ.2561 -2564 ฉบับ เพิมเติมและเปลียนแปลง ครัง
ที 2/2561 หน้า 19 ลําดับ 7 (ตัังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุน
ทัวไป)

วันทีพิมพ์ : 26/8/2561  20:15:34 หน้า : 36/39

87

บัวผัน
Textbox

บัวผัน
Textbox



แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปรับปรุงทัศนียภาพตําบลเมืองเพีย จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 2/61 หน้า 17 ลําดับ  2  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)     
    

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการท้องถินไทย  รวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียว จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ  - เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
เมืองเพีย 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติมและเปลียนแปลงครัง
ที 2/61 หน้า 17 ลําดับ  1  (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัว
ไป)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,004,895 บาท
งบกลาง รวม 8,004,895 บาท
งบกลาง รวม 8,004,895 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 137,236 บาท

"เพือจ่ายสมทบเงินกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างเทศบาลในส่วน
ของนายจ้างสมทบร้อยละ 5 จํานวน 18 อัตรา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว9 ลงวัน
ที 22 มกราคม 2557 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81
 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุน
ทัวไป)     
"     
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,673,600 บาท
เพือจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลเมืองเพีย
จํานวน 723 คน แยกเป็น
- ผู้สูงอายุรับเบียยังชีพ 600 บาท 425 คน *12 เดือน เป็น
เงิน 3,060,000 บาท
- ผู้สูงอายุรับเบียยังชีพ 700 บาท 232 คน *12 เดือน เป็น
เงิน 1,948,800 บาท
- ผู้สูงอายุรับเบียยังชีพ 800 บาท 53 คน *12 เดือน เป็นเงิน 508,800
 บาท
- ผู้สูงอายุรับเบียยังชีพ 1,000 บาท 13 คน *12 เดือน เป็นเงิน 156,000
 บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)        
     

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,420,800 บาท
เพือจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการในเขตเทศบาล จํานวน 148
คน เดือนละ 800 บาท จํานวน 12 เดือน พร้อมเงินเบียยังชีพผู้พิการทีมา
ขึนทะเบียนระหว่างปีงบประมาณ   (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุด
หนุนทัวไป)     
     

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 192,000 บาท
"เพือจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขต
เทศบาล  จํานวน 32 คน *500 บาท * 12 เดือน พร้อมเงินเบียยังชีพผู้
ป่วยเอดส์ทีขึนทะเบียนระหว่างปีงบประมาณ (ตังจ่ายจากเงินรายได้และ
หรือเงินอุดหนุนทัวไป)     
"     

สํารองจ่าย จํานวน 100,599 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 ลงวันที 12
 มีนาคม 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.2/ว 3456 ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559 (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุด
หนุนทัวไป)         
     

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จํานวน 27,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ในอัตราร้อยละ
เศษหนึงส่วนหกของงบประมาณรายรับ โดยพิจารณาจาก รายรับจริง
ประจําปีทีผ่านมา ยกเว้น เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ส.ท.ท. 202/2560 ลงวันที 6 กุมภาพันธ์ 2560  (การ
คํานวณ  16,142,326.63*0.00167 = 26,957.68บาท ตังจ่าย
ไว้ 27,000 บาท) (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนทีเทศบาลตําบล
เมืองเพีย

จํานวน 98,000 บาท

 เพือจ่ายสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที
เทศบาลตําบลเมืองเพีย (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุนทัวไป)
      

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 326,860 บาท
"เพือจ่ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ใน
อัตราร้อยละสอง ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัตงบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมรายได้
ประเภท พันธบัตร เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุนทุกประเภท มา
คํานวณ) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.5/ว 40 และ มท 0808.5/ว41
 ลงวันที 14 สิงหาคม 2558 (การ (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุด
หนุนทัวไป)     
"     

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 28,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจําของเทศบาลตําบลเมืองเพีย
 รายนายมนัส วงศ์รัตนะ ตําแหน่ง พนักงานประสานงานชนบทในอัตรา
เดือนละ 2,390 บาท แต่ตังจ่ายไว้เดือนละ 2,400 บาท รวม 12
 เดือน เป็นเงิน 28,800 บาท (ตังจ่ายจากเงินรายได้และหรือเงินอุดหนุน
ทัวไป)     
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