
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,428,719   .-บาท  จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและ

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น

ดา้นบรหิารงานทั่วไป 21,464,656     บาท

รวม 20,808,656    บาท

รวม 18,363,096    บาท

รวม 9,146,736      บาท

รวม 9,146,736      บาท

รวม 3,175,920      บาท

เป็นเงิน 514,080        บาท

เป็นเงิน 244,800         บาท

20,400 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 269,280         บาท

22,440 บาท    รวม 12 เดือน

42,120          บาท

เป็นเงิน 21,000          บาท

1,750 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 21,120          บาท

1,760 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 42,120          บาท

เป็นเงิน 21,000          บาท

1,750 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 21,120          บาท

1,760 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 86,400          บาท

งบบุคลากร(520000)

หมวดเงนิเดอืน

1. เงนิเดอืนฝ่ายการเมอืง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบา้นไผ่  จังหวัดขอนแก่น

 - นายกอบต.

 - รองนายก  จ านวน  2  คน คนละ 880 บาท

1.3  ประเภทงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

แผนงานบรหิารทั่วไป

งานบรหิารงานทั่วไป

1.4  ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

 - นายกอบต.

 - รองนายก  จ านวน  2  คน คนละ 880 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก

 - นายกอบต.

 - รองนายก  จ านวน  2  คนๆละ  11,220  บาท

1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  เป็นเงิน

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก

                    งบประมาณรวม



7,200 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 2,491,200      บาท

เป็นเงิน 134,640         บาท

11,220 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 110,160         บาท

9,180 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 86,400          บาท

7,200 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 2,160,000      บาท

7,200 บาท    รวม 12 เดือน

รวม 5,970,816      บาท

จ านวน 3,592,320      บาท

เป็นเงิน 529,560         บาท

44,130 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 402,000         บาท

33,500 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 369,480         บาท

30,790 บาท    รวม 12 เดือน

 - หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นเงิน 369,480         บาท

30,790 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 362,640         บาท

30,220 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 342,720         บาท

28,560 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 271,200         บาท

 - รองประธานสภาฯ

 - เลขานุการสภาฯ

 - สมาชิกสภาฯ  จ านวน  25 คน

2. เงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า)

2.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนใน

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกอบต.

1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯ  และสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล

 - ประธานสภาฯ

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ให้แก่

 - ปลัด  อบต.

 - รองปลัด  อบต.

 - หัวหน้าส านักงานปลัด  อบต.

 - นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

 - นักพัฒนาชุมชน

 - นักทรัพย์พยากรบุคคล



22,600 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 271,200         บาท

22,600 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 221,280         บาท

18,440 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 203,520         บาท

16,960 บาท    รวม 12 เดือน

 - นิติกร เป็นเงิน 249,240         บาท

20,770 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 186,000        บาท

เป็นเงิน 84,000          บาท

7,000 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 42,000          บาท

3,500 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 42,000          บาท

3,500 บาท    รวม 12 เดือน

 - หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นเงิน 18,000          บาท

1,500 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 84,000          บาท

เป็นเงิน 84,000          บาท

7,000 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงนิ 2,057,640      บาท

เป็นเงนิ 1,337,640      บาท

เป็นเงิน 143,520         บาท

11,960 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 169,560         บาท

14,130 บาท    รวม 12 เดือน

 - หัวหน้าส านักปลัด

2.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  ให้แก่

2.4.1 ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ

 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ

 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั

2.2  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งปลัด อบต.  รองปลัด อบต.  และหัวหน้าส านักปลัด

 - ปลัดอบต.

 - รองปลัด  อบต.

2.3  ประเภทงินค่าตอบแทนพิเศษ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษปลัด อบต.

 - ปลัด  อบต.

 นักจัดการงานทั่วไป

 - เจ้าพนักงานธรุการ

 - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั



เป็นเงิน 176,400         บาท

14,700 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 142,320         บาท

11,860 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 162,720         บาท

13,560 บาท    รวม 12 เดือน

 - ผู้ช่วยนักวเิคราะห์นโยบายและแผน เป็นเงิน 202,560         บาท

16,880 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 202,560         บาท

16,880 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 138,000         บาท

11,500 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงนิ 720,000        บาท

เป็นเงิน 120,000         บาท

10,000 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 120,000         บาท

10,000 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 120,000         บาท

10,000 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 120,000         บาท

10,000 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 120,000         บาท

10,000 บาท    รวม 12 เดือน

 -ยาม เป็นเงิน 120,000         บาท

10,000 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงนิ 50,856          บาท

เป็นเงิน 15,900          บาท

1,325 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 17,100          บาท

 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ

 - พนักงานสูบน้ า

2.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเงินเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้แก่

 -นักการภารโรง

 - คนงานประจ าเคร่ืองสูบน้ า

2.4.2  ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป

 - คนงานทั่วไป

 -พนักงานขับรถยนต์

 - พนักงานสูบน้ า

 - พนักงานสูบน้ า

 -พนักงานสูบน้ า

 - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ

 -พนักงานขับรถยนต์



1,425 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 17,856          บาท

1,488 บาท    รวม 12 เดือน

รวม 8,606,760      บาท

รวม 6,991,760      บาท

รวม 781,760        บาท

585,760        บาท

เป็นกรรมการการเลือกต้ัง  คณะกรรมการต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 300,000         บาท

เป็นกรณีพิเศษฯ เป็นเงิน 150,000         บาท

เป็นเงิน 8,500            บาท

เป็นเงิน 83,000          บาท

เป็นเงิน 14,260          บาท

เป็นเงิน 30,000          บาท

เป็นเงิน 50,000          บาท

เป็นเงิน 126,000        บาท

เป็นเงิน 20,000          บาท

รวม 5,110,000      บาท

เป็นเงิน 2,830,000      บาท

เป็นเงิน 2,680,000      บาท

 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ

มอบหมาย  เช่น  ค่าตอบแทน อปพร. คณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนประชาคมหมู่บ้าน  ตัวแทนหมู่บ้านร่วม

1.3ประเภทค่าเช่าบ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล

1.4ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุต่ของพนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธเิบิก

5. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนส าหรับลูกจ้างประจ าที่ได้รับค่าจ้างถึงขัน้สูงสุดจนไม่อาจได้รับ

การเล่ือนขัน้ค่าจ้างได้  และยังไม่พ้นจากต าแหน่ง ฯลฯ

6.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้บริหาร 

 เช่น  ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ ค่าสอบสัมภาษณ์  ค่าตรวจข้อสอบ ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมฯลฯ

1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบล

2. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิน่  

3. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับลูกจ้างประจ า  เป็นกรณีพิเศษฯ

4. เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานจ้าง  เป็นกรณีพิเศษฯ

งบด าเนินงาน (530000)

หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ

1. ค่าตอบแทน (531000)

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. เป็นเงิน

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  ตามที่ได้รับ

1. เป็นค่าจ้างเหมาบริการ

2. ค่าใชส้อย (532000)

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ



เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะมูลฝอย   บริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ  

เข้าปกหนังสือ จ้างเหมาบริการปรับปรุง ดูแลระบบเวปไซต์ ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างบริการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ เพื่อได้มาซ่ึงบริการ ฯลฯ

2. ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิท์ี่ดินและรังวดัที่ดิน เป็นเงิน 150,000         บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขอออกรังวดัที่ดินเพื่อขอออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง หรือค่าโอน

กรณีมีผู้มอบที่ดินให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับเร่ืองที่ดิน

เป็นเงิน 100,000        บาท

เป็นเงิน 100,000         บาท

เป็นเงิน 100,000         บาท

เป็นเงิน 1,200,000      บาท

เป็นเงิน 150,000         บาท

เป็นเงิน 150,000         บาท

เป็นเงิน 300,000         บาท

2.2 ประเภทรายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธกีาร

1. ค่ารับรอง

1.1 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล  คณะบุคคล  คณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน

ส่วนต าบล  เช่น  ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน

ส่วนต าบล ผู้บริหาร , สมาชิก อบต. อาทิ กรมส่งเสิรมการปกครองส่วนท้องถิน่  , จังหวดัขอนแก่น , หรือส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธใินการปฏบิัติงานขององค์กร

3.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิัติราชการของ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง 

และผู้น ากลุ่มองค์กรในชุมชน 

2. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม

รับการแต่งต้ังตามระเบียบของทางราชการก าหนด หรือการประชุมระหวา่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่/องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิน่อื่น/ส่วนราชการ/รัฐวสิาหกิจ หรือเอกชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้อง  รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น

ที่เกีย่วกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่นิเทศงาน  ตรวจงาน  เยีย่มชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน  เช่น

ค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าของขวญั  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายที่เกีย่วเนื่องในการเล้ียงรับรอง  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้อง ฯลฯ

2.3 ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิัติราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  



เป็นเงิน 50,000          บาท

ส่วนต าบลเมืองเพีย

เพื่อใช้จ่ายเกีย่วกับการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิน่ 

ขององค์กรบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย เป็นเงิน 300,000         บาท

6. โครงการอบรมกฎหมายเพื่อประชาชน เป็นเงิน 50,000          บาท

เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการด าเนินชีวติประจ าวนัแก่ประชาชน .

7. โครงการธนาคารขยะ เป็นเงิน 50,000          บาท

8. โครงการคลองสวยน้ าใส ประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน 50,000          บาท

9. โครงการ Big Cleaning Day จ านวน 100,000         บาท

เป็นเงิน 980,000        บาท

เป็นเงิน 100,000         บาท

เป็นเงิน 300,000         บาท

เป็นเงิน 200,000         บาท

ส่วนต าบลเมืองเพีย เป็นเงิน 80,000          บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมคลองส่งน้ าสถานีสูบน้ า ชนิดคลองดาดคอนกรีต  ของ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมตามโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

ส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง ในสังกัด  องค์การบริหาร

2.4 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

1. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ์ส านักงาน ได้แก่ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองถ่ายเอกสาร

พนักงานจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

4.โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  ส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.

ข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง

 ในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย

5. โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิน่ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย

4. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า หรืออุปกรณ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า หรืออุปกรณ์ในสังกัดองค์การบริหาร

5. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมคลองส่งน้ าสถานีสูบน้ า 

เคร่ืองปร้ินเตอร์  คอมพิวเตอร์  โปรเจคเตอร์  เคร่ืองเสียงและอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ

2.ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมยานพาหนะที่อยูใ่นความรับผิดชอบขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  เช่น  รถยนต์ / จักรยานยนต์ / รถน้ าเอนกประสงค์  และอื่นๆที่จ าเป็น ฯลฯ

3. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า หรืออุปกรณ์ที่ใช้กับสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า หรืออุปกรณ์ที่ใช้กับสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า



องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย เป็นเงิน 300,000         บาท

รวม 1,100,000      บาท

เป็นเงิน 130,000         บาท

เป็นเงิน 100,000         บาท

เป็นเงิน 100,000         บาท

3.4 ประเภทวสัดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 50,000          บาท

เป็นเงิน 400,000         บาท

เป็นเงิน 50,000          บาท

ล าโพง เคร่ืองบันทึกเสียง สายไฟ เซฟต้ีเบรคเกอร์ เบรคเกอร์ ฯลฯ

เป็นเงิน 80,000          บาท

เป็นเงิน 30,000          บาท

เพื่อจ่ายค่าวสัดุเกีย่วกับงานเกษตร

3. ค่าวัสด ุ(533000)

3.1 ประเภทวสัดุส านักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวสัดุส านักงานที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000  บาท  หรือ

ค่าส่ิงของที่ซ้ือมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน (ค่าส่ิงของมากกวา่ค่าแรงงาน)  เพื่อประกอบใหม่ ดัดแปลง

ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภณัฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน  5,000  บาท  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ แฟ้ม  ผ้าหมกพิมพ์ดีด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  เช่น สายไฟฟ้า  ไมโครโฟน   

3.7 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ยางรถยนต์  ฯลฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000บาท

เช่น  แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอก  น้ ายาล้างจาน  ถังขยะ  น้ ายาเช็ดกระจก  ถ้วย  จาน และอื่นๆที่จ าเป็น

3.5 ประเภทวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืนส าหรับรถจักรยานยนต์  รถยนต์  หรือรถที่

ใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  เพื่อใช้งานในกิจการที่อยูใ่นอ านาจหน้าหน้าที่ของ  อบต.

3.6 ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ

3.3 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000บาท

หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาทหรือค่าส่ิงของที่ซ้ือมาใช้ในการซ่อมแซม

บ ารุงรักษาทรัพย์สิน (ค่าส่ิงของมากกวา่ค่าแรงงาน)  เพื่อประกอบขึน้ใหม่  ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุง  ครุภณัฑ์ที่มี

วงเงินไม่เกิน  5,000  บาท  เช่น  แผ่นดิสก์  หมึกคอมพิวเตอร์  โปรแกรม  และอื่นๆที่เกีย่วข้องกับคอมพิวเตอร์

หมึกถ่ายเอกสาร  ธงชาติและวสัดุอื่นๆที่จ าเป็น  ฯลฯ

3.2 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาประชาสัมพันธต่์างๆ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000

บาท  หรือค่าส่ิงของที่ซ้ือมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน(ค่าส่ิงของมากกวา่ค่าแรงงาน)  เพื่อประกอบขึน้ใหม่

ดัดแปลง  ต่อเติมหรือปรับปรุง  ครุภณัฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน  5,000  บาท  ได้แก่  ป้ายผ้า  แผ่นโฟม  ไม้อัด  สี  พู่กัน

ฟิล์ม  และอื่นๆที่จ าเป็น  ฯลฯ

3.8 ประเภทวสัดุการเกษตร



เป็นเงิน 160,000         บาท

เป็นเงิน 30,000          บาท

เป็นเงิน 100,000         บาท

เป็นเงิน 30,000          บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย และหมู่บ้านภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย จ านวน 14 หมู่บ้าน

รวม 1,615,000      บาท

เป็นเงิน 1,350,000      บาท

เป็นเงิน 550,000         บาท

1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ า ทั้ง 4 สถานี เป็นเงิน 800,000         บาท

เป็นเงิน 50,000          บาท

เป็นเงิน 50,000          บาท

เมืองเพีย

เป็นเงิน 15,000          บาท

เป็นเงิน 150,000         บาท

งบลงทุน รวม 604,600        บาท

รวม 604,600        บาท

เป็นเงนิ 354,600        บาท

เป็นเงิน 94,000          บาท

เป็นเงิน 14,000          บาท

3. ค่าจัดซ้ือวสัดุวารสาร ส่ิงพิมพ์ ต่างๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารส่ิงพิมพ์ต่างๆ  เช่น  หนังสือพิมพ์  นิตยสารท้องถิน่  ฯลฯ  ให้แก่

2. ค่าจัดซ้ือวสัดุอะไหล่เคร่ืองยนต์ เคร่ืองสูบน้ า

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอะไหล่เคร่ืองยนต์  เคร่ืองสูบน้ า เช่น ตลับลูกปืน  ประเก็น  สายพาน ฯลฯ 

รวมทั้งค่าเช่าพื้นที่อินเตอร์เนตส าหรับเวปไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย

4. ค่าสาธารณปูโภค

1 ประเภทค่าไฟฟ้า

1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย

3.9 ประเภทวสัดุอื่นๆ

1.  ค่าจัดซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ในการเก็บขยะ

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุและอุปกรณ์ในการเก็บขยะภายในพื้นที่รับผิดชอบ  อบต.เมืองเพีย  

เช่น ถุงมือ  รองเท้าบูท  ชุดกันฝน   ฯลฯ 

ค่าวสัดุส่ิงของทางการส่ือสารทางไปรษณีย์ ฯลฯ

5 ประเภทค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการอินเตอร์เนตความเร็วสูง  ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการใช้ระบบอินเตอร์เนต

2 ประเภทค่าน้ าประปา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้น้ าประปาส าหรับอุปโภคในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย

3 ประเภทโทรศัพท์

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์และค่าโทรศัพท์ในราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล

4 ประเภทค่าไปรษณีย์

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมบริการ  ค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร 

1.1  ค่าจัดซ้ือโต้ะท างาน ระดับ 3  

1.ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง

ค่าครภุณัฑ์ (541000)



จ านวน 2 ตัวๆละ ราคาตัวละ7,000 บาท (ละเอียดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภณัฑ์)

เป็นเงิน 22,000          บาท

1.3 ค่าจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 8,000            บาท

จ านวน 4 ตัว ตัวละ 2,000 บาท

1.4 ค่าจัดซ้ือชุดรับแขก จ านวน 1 ชุด  ชุดละ 50,000 บาท เป็นเงิน 50,000          บาท

เป็นเงนิ 45,600          บาท

2.1ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) เป็นเงิน 36,000          บาท

จ านวน 2 เคร่ือง 

คุณลักษณะพื้นฐาน

 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไม่น้อยกวา่ 3.5 GHz หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย

 -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB

 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด

  Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย

  มี DVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย

 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง

มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง

   มีแป้นพิมพ์และเมาส์

 - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกวา่ 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกวา่19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 1 TB จ านวน1 หน่วย

 - มี DVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย

 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base- T 

หรือดีกวา่จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง มีตัวรับอินเตอร์เน็ทแบบไร้สาย

 - มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 

 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกวา่ 600 : 1 

และมีขนาดไม่น้อยกวา่ 18.5นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

2.2 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า เป็นเงิน 9,600            บาท

จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ืองละ 9,600 บาท 

2.ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

1.2 ค่าจัดซ้ือตู้กระจกบานเล่ือน  จ านวน  4  หลัง

หลังละ 5,500  บาท (มีเคร่ืองหมาย มอก รับรองรายละเอียดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภณัฑ์)

เพื่อน ามาต้อนรับประชาชนและหน่วยงานต่างๆที่เดินทางมาติดต่อราชการ ส าหรับกองช่าง



 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ เป็น Printer, Copier, Scanner  และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน 

 - ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ  LED 

 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกวา่  128 MBจ านวนไม่น้อยกวา่  1  ช่อง 

 -  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่  600 x 600 dpi 

 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกวา่  27  หน้าต่อนาที (ppm) 

  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด  A4  ได้ 

 -  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อย กวา่ 1,200 x 1,200 dpi 

 -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

 -สามารถ่ายส าเนาเอกสารได้ 

 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกวา่  99  ส าเนา 

 - สามารถย่อและขยายได้  25 ถึง 400  เปอร์เซ็นต์ 

 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่250แผ่น 

เป็นเงนิ 15,000          บาท

3.1ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเสียงแบบเคล่ือนที่ จ านวน 1 ชุด ชุด ละ15,000 บาท เป็นเงิน 15,000          บาท

พร้อมไมค์และอุปกรณ์ครบชุด

เป็นเงนิ 200,000        บาท

4.1 จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองออกก าลังกายส าหรับงานกีฬาหนองสิมสาธารณะ  

หมู่ที่  14 เป็นเงิน 200,000         บาท

เป็นเงนิ 250,000        บาท

1. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมปูพื้นกระเบื้อง เป็นเงิน 150,000         บาท

ชั้นล่าง พื้นที่ 225 ตารางเมตร

 (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต.ก าหนด)

2. โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล เป็นเงิน 100,000         บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพียเมืองเพีย

รวม 5,000           บาท

เป็นเงิน 5,000            บาท

1. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านไผ่ เป็นเงิน 5,000            บาท

ตามโครงการรัฐพิธ ีต่างๆ

รวม 2,445,560      บาท

รวม 1,811,160      บาทงบบุคลากร(520000)

งานบรหิารงานคลัง

หมวดเงนิอุดหนุน

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

3.ประเภทครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

4.ประเภทครุภณัฑ์กีฬา

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง



รวม 1,811,160      บาท

จ านวน 1,291,080      บาท

พ.ศ. 2562 ให้แก่

เป็นเงิน 442,320         บาท

36,860 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 318,960         บาท

26,580 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 280,440         บาท

23,370 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 249,360         บาท

20,780 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 42,000          บาท

เป็นเงิน 454,080        บาท

เป็นเงิน 189,000         บาท

15,750 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 138,000         บาท

11,500 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 127,080         บาท

10,590 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 24,000          บาท

เป็นเงิน 24,000          บาท

2,000 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 17,856          บาท

1,488 บาท    รวม 12 เดือน

รวม 610,400        บาท

รวม 610,400        บาท

งบด าเนินงาน (530000)

หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่

 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (220700)

 - ผู้อ านวยการกองคลัง  

 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  

 -เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  

 - เจ้าพนักงานพัสดุ  

ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง เดือนละ  3,500  บาท  รวม 12 เดือน

หมวดเงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า)

ประเภทเงินเดือนพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนในปีงบประมาณ

เพื่อจ่ายเงินเงินเพิ่มค่าครองชีพช่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ให้แก่

 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ



รวม 220,400        บาท

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อปท.  เป็นเงิน 149,600        บาท

 1 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นเงิน 49,600          บาท

ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิน่เป็นกรณีพิเศษ

 2 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับ เป็นเงิน 20,000          บาท

 3 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาพนักงาน เป็นเงิน 30,000          บาท

ส่วนต าบลต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  เช่น  ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ ค่าสอบสัมภาษณ์ 

ค่าตรวจข้อสอบ ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมฯลฯ

 4 ค่าการศึกษาบุตร เป็นเงิน 50,000          บาท

เป็นเงิน 70,800          บาท

2 ค่าใชส้อย รวม 240,000        บาท

เป็นเงิน 140,000         บาท

จัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่ง เป็นเงิน 140,000         บาท

อย่างใดเท่าที่จ าเป็น ฯลฯ

2.2 ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ เป็นเงิน 100,000         บาท

รายจ่ายหมวดอื่น

เป็นเงิน 50,000          บาท

เป็นเงิน 50,000          บาท

รวม 150,000        บาท

เป็นเงิน 50,000          บาท

ค่าวัสด ุ(533000)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวสัดุส านักงานที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000  บาท  หรือ

1. หมวดค่าตอบแทน

2 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน

ส่วนต าบล ผู้บริหาร , สมาชิก อบต. อาทิ กรมส่งเสิรมการปกครองส่วนท้องถิน่  , จังหวดัขอนแก่น , หรือส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธใินการปฏบิัติงานขององค์กร

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน

ส่วนต าบล  เช่น  ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ

พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ

ประเภทค่าเช่าบ้าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบลผู้มีสิทธเิบิก

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

1 ค่าจ้างเหมาบริการ

ประเภทวสัดุส านักงาน



ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภณัฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน  5,000  บาท เช่นกระดาษ  ปากกา  ดินสอ

เป็นเงิน 50,000          บาท

ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน (ค่าส่ิงของมากกวา่ค่าแรงงาน)  เพื่อประกอบขึน้ใหม่  ดัดแปลง 

เป็นเงิน 50,000          บาท

งบลงทุน รวม 24,000          บาท

เป็นเงนิ 24,000          บาท

เป็นเงิน 24,000          บาท

1.1  จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบตู้ทึบ  2 บานเปิด เป็นเงิน 24,000          บาท

จ านวน 4 หลังๆละ 6,000 บาท เพื่อใช้ในงานการเงินและบัญชี 

แผนงานรกัษาความสงบภายใน(00120) รวม 656,000        บาท

รวม 656,000        บาท

รวม 570,000        บาท

หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ รวม 570,000        บาท

ค่าใชส้อย รวม 510,000        บาท

เป็นเงิน 510,000         บาท

เป็นเงิน 160,000         บาท

200,000         บาท

รวมถึงงานอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง

ค่าส่ิงของที่ซ้ือมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน (ค่าส่ิงของมากกวา่ค่าแรงงาน) เพื่อประกอบใหม่

ยางลบ แฟ้ม  ผ้าหมกพิมพ์ดีด  หมึกถ่ายเอกสารและวสัดุอื่นๆที่จ าเป็น  ฯลฯ

ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000บาท

ค่าครภุณัฑ์ (541000)

1.ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาทหรือค่าส่ิงของที่ซ้ือมาใช้

ต่อเติมหรือปรับปรุง  ครุภณัฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน  5,000  บาท  เช่น  แผ่นดิสก์ หมึกคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม  และอื่นๆที่เกีย่วข้องกับคอมพิวเตอร์

ประเภทวสัดุแบบพิมพ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวสัดุแบบพิมพ์  เพื่อใช้ในงานจัดเก็บรายได้  และงานการเงินและบัญชี

งบด าเนินงาน

ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

 1.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

ต่างๆ   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

เช่น เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ

งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภยั

2.โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เป็นเงิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย



เป็นเงิน 100,000         บาท

4.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการระงับอัคคีภยัในสถานศึกษา เป็นเงิน 50,000          บาท

 และชุมชน

ค่าวัสดุ รวม 60,000          บาท

1. ประเภทวสัดุและอุปกรณ์งานป้องกันบรรเทาสาธารณภยั เป็นเงิน 60,000          บาท

เป็นเงิน 60,000          บาท

รวม 16,000          บาท

ค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง (541000) เป็นเงนิ 16,000          บาท

หมวดค่าครภุณัฑ์ เป็นเงนิ 16,000          บาท

เป็นเงิน 16,000          บาท

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) เป็นเงิน 16,000          บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไม่น้อยกวา่ 3.5 GHz หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย

 -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB

 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด

  Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย

  มี DVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย

 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง

มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง

   มีแป้นพิมพ์และเมาส์

 - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกวา่ 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกวา่19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

หมวดเงนิอุดหนุน

เป็นเงิน 70,000          บาท

1. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านไผ่ เป็นเงิน 30,000          บาท

เพื่อด าเนินงานทางด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. อุดหนุนสถานีต ารวจภธูรบ้านไผ่ เป็นเงิน 20,000          บาท

1.  ค่าจัดซ้ือวสัดุที่จ าเป็นในงานป้องกัน

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

และบรรเทาสาธารณภยั  เช่น  จัดซ้ือชุดเวชภณัฑ์   หมวกดับเพลิง  เส้ือคลุมดับเพลิง  ขวานผจญเพลิง  ฯลฯ

งบลงทุน

ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

ถูกต้อง

3. โครงการฝึกอบรม หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกูช้ีพกูภ้ยั

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมผู้ปฏบิัติงาน หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกูช้ีพกูภ้ยั ให้สามารถปฏบิัติงานกูช้ีพกูภ้ยัได้อย่าง



โครงการต้ังจุดตรวจสกัดเคล่ือนที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

2. อุดหนุนสถานีต ารวจภธูรบ้านไผ่ เป็นเงิน 20,000          บาท

โครงการหมู่บ้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ ์ต้านยาเสพติด

ดา้นบรกิารชมุชนและสังคม (00200) รวม 21,779,989    บาท

รวม 5,912,770      บาท

รวม 2,469,950      บาท

รวม 1,168,980      บาท

รวม 1,168,980      บาท

จ านวน 653,760         บาท

ให้แก ่                 - ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ เป็นเงิน 378,000         บาท

31,500 รวม 12 เดือน

                  -  นักวชิาการศึกษา เป็นเงิน 275,760         บาท

22,980 รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 402,600         บาท

     - ผู้ดูแลเด็กเล็ก เป็นเงิน 136,800         บาท

11,400 บาท    รวม 12 เดือน

     - ผู้ดูแลเด็กเล็ก เป็นเงิน 134,160         บาท

11,180 บาท    รวม 12 เดือน

    - ผู้ดูแลเด็กเล็ก เป็นเงิน 131,640         บาท

10,970 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 70,620          บาท

    - ผู้ดูแลเด็กเล็ก เป็นเงิน 22,620          บาท

1,885 บาท    รวม 12 เดือน

      - ผู้ดูแลเด็กเล็ก เป็นเงิน 24,000          บาท

2,000 บาท    รวม 12 เดือน

  - ผู้ดูแลเด็กเล็ก เป็นเงิน 24,000          บาท

2,000 บาท    รวม 12 เดือน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างของจ้างพนักงานจ้างให้แก่

แผนงานกองการศึกษา

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับกองการศึกษา

งบบุคลากร(520000)

หมวด เงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า)

1.ประเภท เงินเดือนพนักงาน(220100)

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

2.ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของจ้างพนักงานจ้างให้แก่

3.ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของจ้างพนักงานจ้าง



เป็นเงิน 42,000          บาท

งบด าเนินการ รวม 1,135,970      บาท

รวม 1,135,970      บาท

รวม 152,470        บาท

จ านวน 106,470         บาท

จ านวน 62,685          บาท

จ านวน 43,785          บาท

จ านวน 10,000          บาท

จ านวน 36,000          บาท

รวม 783,500        บาท

จ านวน 366,640         บาท

จ านวน 366,640         บาท

 ค่าล้างแอร์ ค่าบริการก าจัดปลวก  ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ  

ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์  รับส่งเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย

และอื่น ๆ  ที่จ าเป็น ฯลฯ 

จ านวน 396,860         บาท

เป็นเงิน 96,860          บาท

ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวน 49 คนๆละ 1,700 บาท

ค่าหนังสือเรียน  จ านวน 12  คนๆละ 200 บาท

ค่าอุปกรณ์การเรียน   จ านวน 12  คนๆละ 200 บาท

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  จ านวน 12  คนๆละ 300 บาท

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 12  คนๆละ 430 บาท

 หมวด ค่าตอบแทน

1.ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฎบิัติราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างท าของ ค่าเช่า  ค่าเย็บหนังสือ  เข้าเล่ม  เข้าปกหนังสือ  ข้อบังคับต่างๆ  

4.ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ เดือนละ  3,500  บาท  รวม 12 เดือน

หมวด ค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ

อันเป็นประโยชน์ อปท.

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนต าบล  พร้อมบุตรและครอบครัว และผู้ที่มีสิทธเิบิก

ส าหรับพนักงานจ้าง  เป็นกรณีพิเศษ

2. ประเภท ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร

1.2เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น

1.1เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น

ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิน่เป็นกรณีพิเศษ

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรขอพนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธเิบิก

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

2.  ประเภท รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการ

3.ประเภท เงินค่าเช่าบ้าน

หมวด ค่าใชส้อย

1.ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ

2.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา



เป็นเงิน 50,000          บาท

ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ

เป็นเงิน 50,000          บาท

จัดฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธใินการปฏบิัติงานขององค์กร

จ านวน 70,000          บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง ฯลฯ

จ านวน 50,000          บาท

วนัสุนทรภู่ วนัปิยะมหาราช  ฯลฯ 

จ านวน 20,000          บาท

จ านวน 10,000          บาท

2.8  โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏบิัติงาน จ านวน 50,000          บาท

ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา 

จ านวน 20,000          บาท

จ านวน 20,000          บาท

รวม 200,000        บาท

จ านวน 30,000          บาท

2.4 โครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ  

2.5 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวนัส าคัญแห่งชาติ

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  เช่น งานวนัพ่อแห่งชาติ  วนัแม่แห่งชาติ  วนัครู  

ค่าส่ิงของที่ซ้ือมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน (ค่าส่ิงของมากกวา่ค่าแรงงาน)  เพื่อประกอบใหม่ ดัดแปลง

หมวด ค่าวัสด ุ 

1.ประเภท  ค่าวสัดุส านักงาน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต าบล

อาทิ กรมส่งเสิรมการปกครองส่วนท้องถิน่  , จังหวดัขอนแก่น , หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ 

2.6 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง

2.2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน

ส่วนต าบล  เช่น  ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  

2.3 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมพัสดุ/ ครุภณัฑ์ที่อยูใ่นความรับผิดชอบส่วนการศึกษาฯ

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย

 ปฏบิัติงานในช่วงปิดภาคเรียน หรือกิจกรรมอื่นๆที่เกีย่วข้อง  ฯลฯ

2.7  โครงการเยีย่มบ้านเด็กเล็ก และผู้ปกครอง

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวสัดุส านักงานที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000  บาท  หรือ

3.  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

3.1 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์

ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภณัฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน  5,000  บาท  เช่นกระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ 

แฟ้ม  ผ้าหมกพิมพ์ดีด  หมึกถ่ายเอกสาร  และวสัดุอื่นๆที่จ าเป็น  ฯลฯ



จ านวน 40,000          บาท

จ านวน 20,000          บาท

รวม 30,000          บาท

รวม 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดนักเรียนชุดพละ หรือชุดเคร่ืองแบบอื่นๆ 

ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย

งบลงทุน รวม 63,000          บาท

รวม 63,000          บาท

เป็นเงนิ 63,000          บาท

เป็นเงิน 23,000          บาท

เป็นเงิน 6,000            บาท

เป็นเงิน 10,000          บาท

เป็นเงิน 7,000            บาท

2.ประเภทครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เป็นเงิน 30,000          บาท

เพื่อด าเนินการจัดซ้ือ โทรทัศน์ รุ่น LED TV ขนาดหน้าจอ 55 นิ้ว สามารถเชื่อมต่อ 

WiFi Adapter DUB wireless  จ านวน  1  เคร่ือง

3.ประเภทครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เป็นเงิน 10,000          บาท

เพื่อด าเนินการจัดซ้ือเคร่ือง ท าน้ าเย็นแบบถังคว่ าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  จ านวน   1  ถัง

รวม 102,000        บาท งบรายจ่ายอ่ืน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์ CD ROM  หมึกพร้ินเตอร์   

โปรแกรม  และอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับคอมพิวเตอร์  

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 

4 ประเภท วสัดุการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวสัดุการศึกษา เช่น หนังสือ กระดาษ ปากกา ยางลบ  ดินสอ ฯลฯ

ค่าครภุณัฑ์ (541000)

1.ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน

 (ไม่มีในบัญชีมาตราฐานครุภณัฑ์  ต้ังจ่ายตามราคาท้องถิน่)

1.2 ค่าจัดซ้ือตู้กระจกบานเล่ือน  จ านวน  2  หลัง

หลังละ 5,000  บาท (มีเคร่ืองหมาย มอก รับรองรายละเอียดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภณัฑ์)

1.3 ค่าจัดซ้ือชุดโต๊ะท างาน  ระดับ 1-2  

จ านวน  2  ชุด ๆละ 3,500 บาท ซ่ึงแต่ละชุดประกอบด้วยโต๊ะท างานไม้และเก้าอี้ไม้ขาเหล็ก

(มีเคร่ืองหมาย มอก รับรองรายละเอียดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภณัฑ์)

หมวด ค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง

2. ประเภท ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว

เช็ดกระจก  ถ้วย  จาน  และอื่นๆ ที่จ าเป็น  ฯลฯ  

3. ประเภท ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์

1.1 ค่าจัดซ้ือตู้ส าหรับเก็บส่ิงของ  เคร่ืองใช้  

เช่น ที่นอน  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  จ านวน  2  หลัง  ๆละ 3,000 บาท

5 ประเภท วสัดุเคร่ืองแต่งกาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัว ได้แก่ สบู่  ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน ถังขยะ ไม้กวาด  น้ ายา



เป็นเงิน 102,000         บาท

 งานระดบัก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา รวม 3,442,820      บาท

รวม 1,402,820      บาท

รวม 1,402,820      บาท

รวม 240,100        บาท

จ านวน 240,100         บาท

จ านวน 1,162,720      บาท

จ านวน 1,060,800      บาท

ในพื้นที่ต าบลเมืองเพีย (510 คน x 260 วนั x 8 บาท ) 

จ านวน 101,920         บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย(49 คน x 260 วนั x8 บาท)

รวม 2,040,000      บาท

รวม 2,040,000      บาท

จ านวน 2,040,000      บาท

รวม 145,000 บาท

รวม 145,000 บาท

รวม 145,000 บาท

รวม 145,000 บาท

ค่าใชส้อย เป็นเงนิ 145,000 บาท

เป็นเงิน 45,000 บาท

2. โครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง เป็นเงิน 100,000 บาท

เพื่อรับมือกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

1.โครงการปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบ้า

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบด าเนินการ

หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ

1. ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่ารายหัว)

เพื่อเป็นค่าส่ือการเรียนการสอน วสัดุการศึกษาและเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก 

งบด าเนินการ

2.ประเภท ค่าวสัดุอาหารเสริม

1. ค่าวสัดุอาหารกลางวนั

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารกลางวนั  ส าหรับสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดส านักงานพื้นที่การศึกษา

ในพื้นที่ต าบลเมืองเพีย (510 คน x 200 วนั x 20 บาท ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 งบเงนิอุดหนุน

1.ประเภท เงนิอุดหนุนส่วนราชการ

แผนงานสาธารณสุข (00220)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวนั ให้แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หมวด ค่าวัสด ุ 

1. ค่าวสัดุอาหารเสริม  (นม)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ส าหรับสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดส านักงานพื้นที่การศึกษา

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย( จ านวนเด็กเล็ก 49  คน x 245  วนั x  20  บาท ) 

หมวด ค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ

หมวด ค่าใชส้อย



รวม 451,300        บาท

รวม 451,300        บาท

รวม 420,000        บาท

รวม 420,000        บาท

1.ค่าใชส้อย รวม 420,000        บาท

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

เป็นเงิน 50,000          บาท

2. โครงการชมรมผู้สูงอายุ เป็นเงิน 20,000          บาท

3. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นเงิน 100,000         บาท

4. โครงการจัดต้ังศูนย์ปฎบิัติการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. เป็นเงิน 250,000         บาท

รวม 10,000          บาท

เป็นเงิน 10,000          บาท

เป็นเงิน 10,000          บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกิจการสาธารณประโยชน์ของกิง่กาชาดอ าเภอบ้านไผ่  

งบลงทุน รวม 21,300          บาท

ค่าครภุณัฑ์ (541000) รวม 21,300          บาท

1.ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน เป็นเงิน 13,400          บาท

1.1 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบ  4 ล้ินชัก จ านวน 1 หลังๆละ 7,900 บาท เป็นเงิน 7,900            บาท

1.2 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร  2 บานเปิด จ านวน 1 หลังๆละ 5,500 บาท เป็นเงิน 5,500            บาท

2.ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 7,900            บาท

2.1  เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network เป็นเงิน 7,900            บาท

 -  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 

 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกวา่ 27 หน้าต่อนาที (ppm)

 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกวา่ 128 MB

งบด าเนินการ

หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ติดเชื้อ 

หมวดเงนิอุดหนุน

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

1. อุดหนุนกิง่กาชาดกาชาดอ าเภอบ้านไผ่

คุณลักษณะพื้นฐานตามรายละเอียดดังนี้

  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง

หรือผู้ได้รับผลกระทบ และผู้ด้อยโอกาส

(มีเคร่ืองหมาย มอก รับรองรายละเอียดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภณัฑ์)

(มีเคร่ืองหมาย มอก รับรองรายละเอียดตามบัญชีราคามาตราฐานครุภณัฑ์)



 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ 

 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

รวม 13,992,919    บาท

รวม 4,875,919      บาท

รวม 1,720,080      บาท

รวม 1,720,080      บาท

จ านวน 1,136,880      บาท

พ.ศ. 2562  ให้แก่

เป็นเงิน 389,400         บาท

32,450 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 317,520         บาท

26,460 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 214,980         บาท

17,915 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 214,980         บาท

17,915 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 60,000          บาท

เป็นเงิน 491,760        บาท

เป็นเงิน 145,080         บาท

12,090 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 142,320         บาท

11,860 บาท    รวม 12 เดือน

เป็นเงิน 204,360         บาท

17,030 บาท    รวม 12 เดือน

1. ประเภท เงินเดือนพนักงาน(220100)

จ านวนไม่น้อย กวา่ 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง เดือนละ  3,500  บาท  รวม 12 เดือน

 -ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งนักบริหารงานช่าง เดือนละ  1,500  บาท  รวม 12 เดือน

3.ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของจ้างพนักงานจ้างให้แก่

 - นายช่างโยธา  ระดับ 6

 - ช่างส ารวจ  ระดับ 1-3/4

  - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกวา่ 250 แผ่น 

แผนงานเคหะและชมุชน

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนในปีงบประมาณ

 - ผู้อ านวยการกองช่าง  ระดับ  7  

 - นักบริหารงานช่าง  ระดับ  6  

2.ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง(220300)

 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน

 งบบุคลากร(520000)

หมวด เงนิเดอืน(ฝ่ายประจ า)

 - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า



เป็นเงิน 31,440          บาท

เป็นเงิน 14,340          บาท

1,195 บาท    รวม 12 เดือน

 - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า เป็นเงิน 17,100          บาท

1,425 บาท    รวม 12 เดือน

รวม 2,286,439      บาท

รวม 2,286,439      บาท

ค่าตอบแทน รวม 262,000        บาท

จ านวน 114,000        บาท

มอบหมาย  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ค่าตอบแทนประชาคมหมู่บ้าน  ตัวแทนหมู่บ้านร่วมเป็น

กรรมการต่างๆ ฯลฯ จ านวน 50,000          บาท

จ านวน 45,000          บาท

จ านวน 19,000          บาท

จ านวน 20,000          บาท

จ านวน 78,000          บาท

 

จ านวน 50,000          บาท

รวม 1,774,439      บาท

จ านวน 72,000          บาท

จ านวน 72,000          บาท

 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธรุการ

4.ประเภท เงินเพิ่มต่างๆของจ้างพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างของจ้างพนักงานจ้างให้แก่

2.ประเภท ค่าตอบแทนการปฎบิัติงานนอกเวลา

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น

งานเลือกต้ัง งานประชาคมร่วมเป็นกรรมการต่างๆ  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนท้องถิน่เป็น

กรณีพิเศษฯลฯ

3.ประเภท ค่าเช่าบ้าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  ตามที่ได้รับ

1.1ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

อันเป็นประโยชน์ อปท.

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ

1.ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฎบิัติราชการ

4. ประเภท ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร

1.1 ค่าจ้างเหมาบริการ

หมวด ค่าใชส้อย

1.ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรขอพนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธเิบิก

1.2 เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนท้องถิน่เป็นกรณีพิเศษ

1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานจ้าง  เป็นกรณีพิเศษ



เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการเช่นจ้างเหมาพนักงานจ้างเหมาบริการ

จ านวน 100,000        บาท

จ านวน 50,000          บาท

จ านวน 50,000          บาท

จ านวน 1,602,439      บาท

จ านวน 30,000          บาท

จ านวน 150,000         บาท

ส่วนต าบลเมืองเพีย

เป็นเงิน 1,422,439      บาท

หมวด ค่าวัสดุ รวม 250,000        บาท

จ านวน 50,000          บาท

จ านวน 50,000          บาท

จ านวน 50,000          บาท

เป็นเงิน 100,000         บาท4 ประเภทวสัดุงานก่อสร้าง

2.ประเภท  ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่   

3.ประเภท  ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงานของกองช่าง เช่น ปากกา กระดาษเขียนแบบ สี พู่กัน และอื่นๆที่จ าเป็น ฯลฯ 

 เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาท าป้ายวสัดุโฆษณาและเผยแพร่เช่น ป้ายประชาสัมพันธ ์รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด 
ขยายและอื่นๆที่เกีย่วข้อง 

1.ประเภท ค่าวสัดุส านักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมพัสดุ / ครุภณัฑ์ที่อยูใ่นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย

3.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสวา่ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสวา่ง ภายในหมู่บ้าน ที่อยูใ่นความรับผิดชอบขององค์การบริหาร

ส่ิงก่อสร้างต่างๆ, จัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ต่างๆ ,หินคลุก ,หินลูกรัง  ฯลฯ

2.ประเภท รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการ

ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

3.3 ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างภายในหมู่บ้าน ที่อยูใ่น

2.2. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนต าบล

อาทิ กรมส่งเสิรมการปกครองส่วนท้องถิน่  , จังหวดัขอนแก่น , หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดฝึกอบรม

เพื่อเพิ่มประสิทธใินการปฏบิัติงานขององค์กร

3.ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

3.1 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์

ส่วนต าบล  เช่น  ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ

ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ฯลฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน

ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย เช่น ซ่อมแซมปรับปรุงถนน , ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น  หมึกพร้ินเตอร์,โปรแกรม  และอื่นๆ ที่เกีย่วข้องกับคอมพิวเตอร์  



งบลงทุน รวม 869,400        บาท

หมวด ค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง รวม 869,400        บาท

หมวด  ค่าครภุณัฑ์ เป็นเงนิ 869,400        บาท

เป็นเงนิ 12,000          บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภณัฑ์ส านักงานของกองช่าง

1.1  ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน  ระดับ  7-9  เพื่อใช้ในงาน  อบต.  ต้ังไว้ 7,000            บาท

จ านวน  1  ตัว  ราคาตัวละ  7,000  บาท

1.2  ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน  ระดับ  7-9  เพื่อใช้ในงาน

อบต.  จ านวน  2  ตัว  ราคาตัวละ  2,500  บาท  ต้ังไว้ 5,000            บาท

เป็นเงิน 43,400          บาท

2.1ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ (จอขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) เป็นเงิน 32,000          บาท

จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 16,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน

ไม่น้อยกวา่ 3.5 GHz หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย

 -มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB

 -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด

  Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย

  มี DVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย

 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง

มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง

   มีแป้นพิมพ์และเมาส์

 - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกวา่ 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกวา่19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

2.2 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ(์Ink Tank Printer) เป็นเงิน 4,300            บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง ในการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  อาคาร  ส่ิงปลูกสร้างในสังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  เช่น อาคารที่ท าการ, บ้านท้องถิน่ไทยเทิดไท้องค์ราชัน  ฯลฯ 

2.ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

1.  ประเภท  ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน

(ไม่มีใบรายละเอียดบัญชีราคามาตราฐานครุภณัฑ์)

(ไม่มีใบรายละเอียดบัญชีราคามาตราฐานครุภณัฑ์)



มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi

มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกวา่ 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)

มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกวา่ 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)

มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง

มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 50 แผ่น

สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

2.3เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 เป็นเงิน 7,100            บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi

มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้่อยกวา่ 30 หน้าตอ่นาท ี(ppm)

หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)

มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสสี าหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้่อยกวา่ 17 หน้าตอ่นาท ี(ppm)

หรือ  8.1 ภาพต่อนาที (ipm)

มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชอ่ง

มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกวา่ 100 แผน่

สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom

เป็นเงิน 814,000         บาท

1 รถยนต์กองฃ่าง เป็นเงิน 814,000         บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากวา่ 2,400 ซีซี

หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสูด ไม่ต่ ากวา่วา 110 กิโลวตัต์ แบบดับเบิ้ลแคบ

(1) เป็นกระบะส าเร็จรูป

(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู

(3) เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ

(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

งานไฟฟ้าถนน รวม 6,617,000      บาท

งบลงทุน รวม 6,067,000      บาท

รวม 6,067,000      บาท

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง รวม 6,067,000      บาท

3.ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

หมวด ค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง



1. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านเมอืงเพีย  หมู่ที่  1   

ต้ังไว้ 200,000         บาท

 ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  89  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  356  ตารางเมตร   

 (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต.ก าหนด)
2.  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านขามเรยีน  หมู่ที่  3    

ต้ังไว้ 300,000         บาท

ปริมาณงาน  จุดที่  1  ขนาดกวา้ง  2.70  เมตร  ยาว  14  เมตร  หนา  0.15  เมตร  และกวา้ง  3.00  เมตร   

ยาว  66  เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกวา่  235  ตารางเมตร

จุดที่  2  ขนาดกวา้ง  2.70  เมตร  ยาว  85  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  229  ตารางเมตร

 (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต.ก าหนด)

3.  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านดู่ใหญ ่ หมู่ที่  4 

ตั้งไว้ 300,000         บาท

ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  102  เมตร  หนา  0.15  เมตร 

  (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต.ก าหนด)

4. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  และวางท่อระบายน้ า  บ้านละว้า  หมู่ที่  5

ตั้งไว้ 299,000         บาท

ปริมาณงาน จุดที่  1  งานเทคอนกรีตขนาดกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  80  เมตร  หนา  0.15  เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  320  ตารางเมตร   (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต.ก าหนด) 

จุดที่  2  งานวางท่อระบายน้ า  ขนาด  0.60  เมตร  ยาว  55  เมตร  พร้อมบ่อพัก  2  บ่อ  รวมความยาว  57  เมตร

 (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต.ก าหนด) 

5.  โครงการซ่อมสรา้งยกระดบัผิวถนนเทคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านละว้า  หมู่ที่  6   

ต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น ตั้งไว้ 300,000         บาท

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง  5  เมตร  ยาว  150  เมตร  หนา  0.10  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่    

750  ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต.ก าหนด)    

6.  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  บ้านชกีกค้อ  หมู่ที่  7

ต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น ตั้งไว้ 300,000         บาท

ปริมาณงาน จุดที่  1  ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  110  เมตร  หนา  0.10  เมตร 

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  440  ตารางเมตร 

จุดที่  2  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  22.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  90  ตารางเมตร

ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จังหวดัขอนแก่น 

ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จังหวดัขอนแก่น 

ต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น

ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จังหวดัขอนแก่น 



(ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต.ก าหนด)

7.  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กและวางท่อระบายน้ าเสีย  บ้านเมอืงเพีย  หมู่ที่  8  

ต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น  ตั้งไว้ 250,000         บาท

ปริมาณงาน จุดที่  1  เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวา้ง  3.00  เมตร  ยาว  97  เมตร  หนา  0.15  เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  291  ตารางเมตร   

จุดที่  2  วางท่อคอนกรีต  ขนาด  0.40  เมตร  พร้อมบ่อพัก  2  บ่อ  รวมความยาว  60  เมตร  

 (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต.ก าหนด) 

8.  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองนางขวัญ  หมู่ที่  9     

ต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น ตั้งไว้ 300,000         บาท

ปริมาณงาน  ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  95  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  475  ตารางเมตร

(ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต.ก าหนด)

9.  โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กละวางท่อระบายน้ า  บ้านชกีกค้อ  หมู่ที่  13  

   ต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น ตั้งไว้ 300,000         บาท

ปริมาณงาน  จุดที่ 1  เทคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร ยาว  30  เมตร  หนา  0.15  เมตร  

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  90  ตารางเมตร

จุดที่  2  เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร  ยาว  30  เมตร  หนา  0.15  เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  90  ตารางเมตร

จุดที่  3  งานวางท่อระบายน้ า  ขนาด  0.40  เมตร  พร้อมบ่อพกัจ านวน  7  บ่อ

ความยาวทั้งหมด รวม  187  เมตร  (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต.ก าหนด)

10.  โครงการก่อสรา้งลานคอนกรตีเสรมิเหล็ก  บ้านละว้า  หมู่ที่  14     

ต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น  ตั้งไว้ 100,000         บาท

ขนาดกวา้ง  7.00  เมตร  ยาว  34  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  238  เมตร 

หรือมีปริมาณดินถมไม่ต่ ากวา่  3,060  ลูกบาศก์เมตร  

(ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต.ก าหนด)

11. โครงการกรยุทางถางป่าบุกเบิกยกระดบัดนิตามแนวเขตที่ดนิสาธารณะ

 ของ อบต.เมอืงเพีย  ฝ่ังทิศตะวันตก  

ต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น ตั้งไว้ 439,000         บาท

ขนาดกวา้ง  6.00  เมตร  ยาว  750  เมตร  สูงเฉล่ีย  1.00  เมตร  

(ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต.ก าหนด)

12.โครงการซ่อมสรา้งยกระดบัผิดถนนเทคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านขามเรยีน  หมู่ที่  3  



ต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น  ตั้งไว้ 100,000         บาท

 ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร ยาว  51  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  255  ตารางเมตร  

(ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต. ก าหนด)

13.โครงการปรบัปรงุถนนลงหินคลุก  บ้านขามเรยีน  หมู่ที่  3  

ต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น  ตั้งไว้ 200,000         บาท

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.07  เมตร  ใช้ปริมาตรหินคลุก  229  ลูกบาศก์เมตร

(ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต.ก าหนด)

14. โครงการปรบัปรงุถนนลงลูกรงั  บ้านเมอืงเพีย  หมู่ที่  2

ต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น ตั้งไว้ 200,000         บาท

ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร  ยาว  2,000  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร  ใช้ปริมาตรลูกรัง  900  ลูกบาศก์เมตร  

 (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต.ก าหนด)

15. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  บ้านเมอืงเพีย  หมู่ที่   1  

ต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น ตั้งไว้ 349,000         บาท

ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร   ยาว  190  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่  570  ตารางเมตร

 (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต.ก าหนด)

16. โครงการก่อสรา้งอาคารเอนกประสงค์ บรเิวณลานกีฬาหนองสิมสาธารณะ  บ้านละว้า  หมู่ที่  14  

ต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น ตั้งไว้ 250,000         บาท

 (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต.ก าหนด)

17.โครงการปรบัปรงุตอ่เตมิโรงซ่อมแซมเก็บรกัษาเครื่องสูบน้ าภายในส านักงาน  อบต.เมอืงเพีย  

อ าเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น ตั้งไว้ 480,000         บาท

 (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต.ก าหนด)

18. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

ต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น ตั้งไว้ 250,000         บาท

ขนาดกวา้ง  4  เมตร  ยาว   87  เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 348 ตารางเมตร 

(ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต.ก าหนด)  

19. โครงการก่อสรา้งโครงหลังคาเหล็กบรเิวณสามแยกศาลากลางบ้าน  หมู่ที่  1  

ต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น ตั้งไว้ 200,000         บาท

 (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต.ก าหนด)   

20.โครงการจ้างเหมาก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน   บ้านเมอืงเพีย  หมู่ที่  1

บริเวณซอยคุ้มวดั ขนาดกวา้ง 5  เมตร  ยาว 54 เมตร  หนา 0.15  เมตร  ตั้งไว้ 150,000         บาท



หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 270 ตารางเมตร

 (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต.ก าหนด)   

21.โครงการจ้างเหมาปรบัปรงุถนนลงหินคลุก และปรบัปรงุถนนดนิ  บ้านเมอืงเพีย  หมู่ที่  2 

จุดที1่  งานปรับปรุงถนนลงหินคลุก  ขนาดกวา้ง  3  เมตร  ยาว  800 เมตร  ตั้งไว้ 150,000         บาท

หนาเฉล่ีย  0.05 เมตร  ใช้ปริมาตรหินคลุก 115 ลบ.ม. จุดที2่ งานถมดินและวางท่อ 

กวา้ง 3 เมตร สูง 2 เมตร ยาว 40 เมตร ใช้ปริมาตร ดินถม 240 ลบ.ม.

(ตามรายละเอียดแบบแปลนและบัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.ก าหนด)      

22.โครงการปรบัปรงุถนนถมดนิ  บ้านดู่ใหญ ่หมู่ที่ ๔ 

ขนาด กวา้ง5.50 เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 200 เมตร ใช้ปริมาตร ดินถม 500 ลบ.ม. ตั้งไว้ 50,000          บาท

 (ตามรายละเอียดแบบแปลนและบัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.ก าหนด)   

23. โครงการจ้างเหมาก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านละว้า  หมู่ที่  5 

ขนาดกวา้ง 3  เมตร  ยาว  90  เมตร  หนา  0.15  เมตร ตั้งไว้ 150,000         บาท

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 270 ตารางเมตร 

(ตามรายละเอียดแบบแปลนและบัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.ก าหนด) 

24.โครงการจ้างเหมาก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านชกีกค้อ  หมู่ที่  7        

บริเวณบ้านนายบุญมา ไปบ้านนางบุษบา ขนาดกวา้ง  4  เมตร  ตั้งไว้ 100,000         บาท

ยาว  46  หนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 184 ตารางเมตร

(ตามรายละเอียดแบบแปลนและบัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.ก าหนด)

25.โครงการจ้างเหมาก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านเมอืงเพีย  หมู่ที่  8   

ขนาดกวา้ง  3  เมตร  ยาว  32 เมตร  หนา  0.15  เมตร ตั้งไว้ 50,000          บาท

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 96 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและบัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.ก าหนด) 

26.โครงการจ้างเหมาก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหนองนางขวัญ  หมู่ที่  9      

ช่วงเชื่อมต่อ หนองนางขวญั  เมืองเพีย  ขนาดกวา้ง  5 เมตร ยาว 54  เมตร ตั้งไว้ 150,000         บาท

 หนา  0.15  เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 270 (ตามรายละเอียดแบบแปลนและบัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.ก าหนด) 

27.โครงการจ้างเหมาปรบัปรงุถนนลงหินคลุก พ้ืนที่บ้านขามเรยีน หมู่ที่ 12      

เร่ิมจากบ้านพ่อโสวฒั ไปทางที่นาพ่อทองเหลือง ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 1,200  เมตร ตั้งไว้ 150,000         บาท

หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก  175 ลบ.ม. เมตร

(ตามรายละเอียดแบบแปลนและบัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.ก าหนด)

รวม 550,000        บาท

งานไฟฟ้าถนน

งบเงนิอุดหนุน



รวม 550,000        บาท

50,000            บาท

50,000            บาท

50,000            บาท

100,000          บาท

50,000            บาท

100,000          บาท

150,000          บาท

รวม 1,950,000      บาท

งบลงทุน รวม 1,950,000      บาท

รวม 1,950,000      บาท

รวม 1,950,000      บาท

1.  โครงการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  บ้านเมอืงเพีย  หมู่ที่  1

ต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น ตั้งไว้ 100,000         บาท

วางท่อระบายน้ า  ท่อขนาด  0.40  เมตร  พร้อมบ่อพักจ านวน  2  บ่อ  รวมความยาว  60  เมตร

(ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต.ก าหนด)

2. โครงการวางท่อระบายน้ าเสียในหมู่บ้าน  บ้านเมอืงเพีย  หมู่ที่  2  

ต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น ตั้งไว้ 250,000         บาท

วางท่อระบายน้ า  ท่อขนาด  0.40  เมตร  พร้อมบ่อพักจ านวน  7  บ่อ  รวมความยาว  160  เมตร  

(ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต.ก าหนด)

3. โครงการวางท่อระบายน้ าเสียในหมู่บ้าน  บ้านละว้า  หมู่ที่  10   

ต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น ตั้งไว้ 300,000         บาท

วางท่อระบายน้ า  0.40  เมตร  พร้อมบ่อพักจ านวน  8  บ่อ  รวมความยาว  180  เมตร  

5.  ประเภทเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่  ต้ังไว้   

เพื่อเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างฯ ภายในหมู่บ้าน บ้านชีกกค้อ หมู่ที่ 7 ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จงัหวัดขอนแกน่

6.  ประเภทเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่  ต้ังไว้   

เพื่อเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างฯ ภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย หมู่ที่ 8 ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จงัหวัดขอนแกน่

7.  ประเภทเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่  ต้ังไว้   

เพื่อเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างฯ ภายในหมู่บ้านบ้านดู่โพธิต์าก หมู่ที่ 11 ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จงัหวัดขอนแกน่

งานบ าบัดน้ าเสีย

1.ประเภท เงนิอุดหนุนเอกชน

เพื่อเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างฯ ภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย  หมู่ที่  2 ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จงัหวัดขอนแกน่

2.  ประเภทเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่  ต้ังไว้   

เพื่อเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างฯ ภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองเพีย  หมู่ที่  8   ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จงัหวัดขอนแกน่

1.  ประเภทเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่  ต้ังไว้   

หมวดค่าครภุณัฑ์ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง

3.  ประเภทเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่  ต้ังไว้   

เพื่อเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างฯ ภายในหมู่บ้าน บ้านละว้า หมู่ที่ 6 ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จงัหวัดขอนแกน่

4.  ประเภทเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านไผ่  ต้ังไว้   

เพื่อเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างฯ ภายในหมู่บ้าน บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 4   ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ จงัหวัดขอนแกน่

หมวด ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง



(ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต.ก าหนด)

4.  โครงการวางท่อระบายน้ าเสียในหมู่บ้าน  บ้านดู่โพธิต์าก  หมู่ที่  11  

ต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น ตั้งไว้ 300,000         บาท

ท่อขนาด  0.40  เมตร  พร้อมบ่อพักจ านวน  8  บ่อ  รวมความยาว  175  เมตร

(ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต.ก าหนด)

5.  โครงการวางท่อระบายน้ าเสียในหมู่บ้าน  บ้านขามเรยีน  หมู่ที่  12   

ต าบลเมืองเพีย  อ าเภอบ้านไผ่  จังหวดัขอนแก่น ตั้งไว้ 300,000         บาท

ท่อขนาด  0.40  เมตร  พร้อมบ่อพักจ านวน  8  บ่อ  รวมความยาว  175  เมตร

(ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการค่าใช้จ่ายที่ทาง  อบต.ก าหนด)

6. โครงการวางท่อระบายน้ าเสียในหมู่บ้าน  บ้านขามเรยีน  หมู่ที่  3     

ระหวา่งบ้านนางสีดา ไปบ้านนางประนอม   ขนาด Ø 0.40  เมตร  พร้อมบ่อพัก 5 บ่อ  ตั้งไว้ 150,000         บาท

รวมความยาว  95  เมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลนและบัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.ก าหนด)  

7.โครงการวางท่อระบายน้ าเสียในหมู่บ้าน  บ้านละว้า  หมู่ที่  6      

ขนาด Ø 0.60  เมตร  พร้อมบ่อพัก  2 บ่อ  รวมความยาว  50  เมตร ตั้งไว้ 100,000         บาท

(ตามรายละเอียดแบบแปลนและบัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.ก าหนด)

8.โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมวางท่อระบายน้ าเสียในหมู่บ้าน  บ้านละว้า  หมู่ที่  10     

จากบ้านนางฮ่วย ก าแก้ว ไปทางบ้าน นายจ านง  วงษ์ชารี  ขนาด Ø 0.40  เมตร ตั้งไว้ 150,000         บาท

พร้อมบ่อพัก  5 บ่อ  รวมความยาว  95  เมตร

(ตามรายละเอียดแบบแปลนและบัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.ก าหนด)  

9.โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมวางท่อระบายน้ าเสียในหมู่บ้าน  บ้านชกีกค้อ  หมู่ที่ 13     

ขนาด Ø 0.40  เมตร  พร้อมบ่อพัก  5 บ่อ  รวมความยาว  95  เมตร ตั้งไว้ 150,000         บาท

(ตามรายละเอียดแบบแปลนและบัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.ก าหนด) 

10.โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมวางท่อระบายน้ าเสียในหมู่บ้าน  บ้านละว้า  หมู่ที่ 14  

เร่ิมจากร้านหม่อนไหมไปทางทิศใต้ ขนาด Ø 0.60  เมตร  พร้อมบ่อพัก  3 บ่อ  รวม ตั้งไว้ 150,000         บาท

ความยาว  70  เมตร  (ตามรายละเอียดแบบแปลนและบัญชีประมาณการค่าใช้จ่ายที่ อบต.ก าหนด)

รวม 380,000        บาท

เป็นเงนิ 380,000        บาท

เป็นเงนิ 380,000        บาท

ค่าใชส้อย เป็นเงนิ 380,000        บาท

เป็นเงิน 380,000        บาท

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แขง็ของชมุชน

งบด าเนินงาน

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ชมุชน (00250)

ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า



เป็นเงิน 20,000          บาท

เป็นเงิน 10,000          บาท

เป็นเงิน 10,000          บาท

เป็นเงิน 140,000         บาท

5.โครงการป้องกันและเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดยาเสพติด       เป็นเงิน 50,000          บาท

ภายในต าบลเมืองเพีย

เป็นเงิน 50,000          บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี เพื่อส่งเสริมกิจกรรม

เป็นเงิน 40,000          บาท

8. โครงการอบรมฝึกอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป เป็นเงิน 30,000          บาท

9. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Home Stay ประจ าต าบลเมืองเพีย ปี พ.ศ.2562

เป็นเงิน 30,000          บาท

รวม 898,000        บาท

รวม 398,000        บาท

รวม 398,000        บาท

รวม 300,000        บาท

จ านวน 200,000         บาท

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

4. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และรักษาความสะอาด

หมวด ค่าใชส้อย

1. ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า

งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ภายในหมู่บ้าน/ต าบลเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และรักษาความสะอาด

3.โครงการ  "อบต.สัญจร "  ประจ าปี  พ.ศ. 2562

เพื่อเป็นการบริการประชาชนนอกสถานที่ราชการ  เช่น  บริการจัดเก็บภาษี ,ขึน้ทะเบียนผู้พิการ  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และ อื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  ฯลฯ

ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์  ฯลฯ

1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี  หรือแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา  และ อื่นๆ ที่เกีย่วข้อง  ฯลฯ

2. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี

ด้านการพัฒนาสตรี  เช่น  วนัสตรีสากล , งานสภาสตรี , งานกลุ่มแม่บ้าน  หรือ อื่นๆที่เกีย่วข้อง  ฯลฯ

7.โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน  ต าบลเมืองเพีย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน  ต าบลเมืองเพีย  เพื่อส่งเสริมกิจกรรม

สภาเด็กและเยาวชน หรือ อื่นๆที่เกีย่วข้อง  ฯลฯ

ภายในต าบลเมืองเพีย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดยาเสพติด

6.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี

ภายในหมู่บ้าน/ต าบล  ฯลฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี  หรือ



จ านวน 200,000         บาท

จ านวน 100,000         บาท

จ านวน 100,000         บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมสนามกีฬาที่อยูใ่นความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย

รวม 98,000          บาท

จ านวน 98,000          บาท

รวม 500,000        บาท

รวม 500,000        บาท

รวม 500,000         บาท

จ านวน 500,000         บาท

จ านวน 200,000         บาท

1.3 โครงการจัดงานประเพณี วฒันธรรมภายในต าบลเมืองเพีย จ านวน 300,000         บาท

เช่น งานประเพณีข้าวพันก้อน  งานขึน้ปีใหม่ ฯลฯ

รวม 95,000          บาท

รวม 95,000          บาท

รวม 45,000          บาท

รวม 45,000          บาท

รวม 45,000          บาท

ค่าใชส้อย เป็นเงิน 15,000          บาท

เป็นเงิน 15,000          บาท

เป็นเงิน 15,000          บาท

ค่าวัสดุ เป็นเงนิ 30,000          บาท

เป็นเงิน 30,000          บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการงานประเพณีบุญกุม้ข้าวใหญ่ ประจ าปี  พ.ศ. 2562

1.1  โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด   

1.ประเภท  ค่าวสัดุกีฬา     

เมืองเพียเกมส์  คร้ังที่ 8 ประจ าปี 2562

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน

 งบด าเนินการ

หมวด ค่าใชส้อย

1. ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า

1.1 โครงการงานประเพณีบุญกุม้ข้าวใหญ่ 

1 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงสนามกีฬา

หมวด ค่าวัสดุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬาส าหรับสนับสนุนศูนย์กีฬาประจ าต าบล / หมู่บ้านในพื้นที่ต าบลเมืองเพีย

เพื่อจ่ายเป็นค่าในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต าบลต้านยาเสพติดส าหรับเยาวชนและประชาชนในเขตต าบลเมืองเพีย

2.  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ

ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

1.โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านประมง 

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเภทวสัดุการเกษตร

ดา้นการเศรษฐกิจ (00300)

แผนงานการเกษตร(00320)

งานส่งเสรมิการเกษตร

งบด าเนินงาน



รวม 50,000          บาท

รวม 50,000          บาท

ค่าใชส้อย เป็นเงนิ 50,000          บาท

เป็นเงิน 50,000          บาท

เป็นเงิน 50,000          บาท

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน งบประมาณรวม 18,089,074    บาท

รวม 18,089,074    บาท

งบกลาง รวม 18,089,074    บาท

รวม 18,089,074    บาท

1.ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  เป็นเงิน 209,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง

ทั่วไป หักร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2562    

เป็นเงิน 200,000        บาท

3.ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นเงิน 54,000          บาท

4.ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเงิน 12,370,800    บาท

ผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 1รับ 600 บาท/เดือน รวม 12 เดือน จ านวน 983 คน x 600บาท x 12 เดือน จ านวน 7,077,600      บาท

ผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 2  รับ 700/เดือน บาท รวม 12 เดือนจ านวน  449คน x 700บาท x 12เดือน จ านวน 3,771,600      บาท

ผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 3  รับ 800 บาท/เดือน รวม 12 เดือนจ านวน 141คน x 800บาท x 12เดือน จ านวน 1,353,600      บาท

ผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 4  รับ 1,000 บาท/เดือน รวม 12 เดือนจ านวน 14คน x 1,000บาท x 12เดือน จ านวน 168,000         บาท

5.ประเภทเบี้ยผู้พิการ เป็นเงิน 4,512,000      บาท

ผู้พกิาร   รับ 800 บาท/เดือน รวม 12 เดือนจ านวน  470คน x 800บาท x 12เดือน

เป็นเงิน 300,000        บาท

เป็นเงิน 300,000         บาท

งานอนุรกัษ์แหล่งน้ าและป่าไม้

งบด าเนินงาน

ประเภทรายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

1.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

พันธุพ์ืช/พันธุข์้าว/พันธุสั์ตวป์ีกและสัตวน์้ า/น้ าเชื้อพันธุสั์ตว์/จอบ/เสียม/เล่ือย/มีด/กรรไกรตัดกิง่ และอื่นๆที่เกีย่วข้อง

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุทางการเกษตร  เช่น  สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว ์อาหารสัตว์

1เงินสมทบส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2.ประเภทเงินส ารองจ่าย

เพื่อจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

 เช่น  อุทกภยั  วาตภยั  ภยัแล้ง  และสาธารณภยัอื่นๆ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ในเขตต าบลเมอืงเพยี  จ านวน  9 คน

คนละ  500  บาท/เดือน  รวม 12 เดือน 

6.รายจ่ายตามข้อผูกพัน

แผนงานงบกลาง

หมวดงบกลาง



เป็นเงิน 234,306        บาท

เป็นเงิน 234,306         บาท

เป็นเงิน 150,000        บาท

 

เป็นเงิน 58,968          บาท

เดือนละ 4,914 บาท รวม 12 เดือน

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกิจการประปา  บ้านละวา้  

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการด าเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่ในเขตพื้นที่

ขอนแก่นส าหรับ    อบต.ขนาดกลาง     โดยคิดหัวละ 45  บาท    ของประชากรทั้งหมดในพื้นที่   และสมทบ 40 % 

7.ประเภทเงินสบทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการท้องถิน่

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (ก.บ.ท.)  

หักร้อยละ 1   ของงบประมาณรายรับ ประจ าปีงบประมาณ 2562

8.ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการประปา

9.เงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการถ่ายโอน

เพื่อจ่ายค่าบ าเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจ า นายสุชาติ ตุ้มชู


