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เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ
                  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารเทศบาล  จะไดเสนอรางงบประมาณรายจายประจําปตอสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง
ฉะนั้น   ในโอกาสนี้    นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ จึงขอแถลงใหทานประธานสภาเทศบาล  และทานสมาชิกทุกทาน
ไดทราบถึงสถานะ ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2553   ตอไปนี้
                1.  สถานะการคลัง
                     ปจจุบันเทศบาลมียอดเงินสะสม  ณ  วันท่ี  31  กรกฎาคม  2552  จํานวน  21,642,150.01   บาท  สามารถ
นํามาใชได       จํานวน    2,117,919.34  บาท       และสะสมไวท่ีกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจํานวน  
19,524,230.67  บาท     ทําใหสถานะการคลังม่ันคงพอสมควร
                 2.  การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน
                      ในปงบประมาณที่ผานมาสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศอยูในสภาวะที่ยังไมดีขึ้น  ภาพรวมระบบเศรษฐกิ
ยังอยูในสภาวะผันผวนมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา   แตเทศบาลสามารถดําเนินกิจการตามที่ไดตั้งงบประมาณรายจายได

    2.1  รายรับ  ปงบประมาณ 2553  ประมาณการไว  บาท

รหัส รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
บัญชี ป  2551 ป  2552 ป  2553

1. หมวดภาษีอากร(รายไดที่จัดเก็บเอง) (รวม) 0100 5,900,698.10       5,850,000.00      5,900,000.00       
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0101 4,341,401.00        4,253,500.00       4,379,000.00        
ภาษีบํารุงทองที่ 0102 257,602.10           335,500.00          260,000.00           
ภาษีปาย 0103 1,240,271.00        1,200,000.00       1,200,000.00        
อากรการฆาสัตว 0104 61,424.00             61,000.00            61,000.00             
2.หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต (รวม) 0120 2,590,385.03       2,514,000.00      2,620,700.00       
ธ.ควบคุมการฆาสัตวและจําหนวยเนื้อสัตว 0121 102,267.00           100,000.00          100,000.00           
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0122 7,260.45               7,000.00             7,200.00               
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0123 20.00                    500.00                500.00                  
คาธรรมเนียมในการควบคุมอาคาร 0125 16,848.98             30,000.00            30,000.00             
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข 0126 1,703,374.00        1,350,000.00       1,500,000.00        
คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฎิกูล 0127 50,000.00             50,000.00            50,000.00             
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 0131 20,170.00             30,000.00            30,000.00             
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 0132 47,940.00             45,000.00            55,000.00             

หมวด / ประเภท

119,040,000.00                            

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553

หมายเหตุ
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รหัส รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
บัญชี ป  2551 ป  2552 ป  2553

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา 0133 -                       10,000.00            20,000.00             
คาธรรมเนียมการแพทย 0134 6,570.00               3,500.00             5,000.00               
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0137 119,525.00           125,000.00          125,000.00           
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0139 16,080.00             25,000.00            60,000.00             
คาปรับการผิดสัญญา 0140 100,291.60           200,000.00          200,000.00           
คาใบอนุญาตเกี่ยกวกับการสาธารณสุข 0144 391,402.00           500,000.00          400,000.00           
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0146 1,520.00               3,000.00             3,000.00               
ใบอนุญาตการโฆษณาโดยใชเสียง 0147 7,116.00               10,000.00            10,000.00             
คาใบอนุญาตอื่นๆ  0148 -                       25,000.00            25,000.00             
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน   (รวม) 0200 1,582,430.26       2,110,000.00      1,900,000.00       
คาเชาที่ดิน 0201 -                       -                      -                       
คาเชาหรือบริการสถานที่ 0202 481,300.00           900,000.00          900,000.00           
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0203 918,169.52           1,010,000.00       700,000.00           
ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน  ก.ส.ท. 0203 182,960.74           200,000.00          300,000.00           
เงินปนผล หรือ เงินรางวัลตางๆ 0204 -                       -                      -                       
4.หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค/การพาณิชย (รวม) 0250 223,180.53          245,000.00         500,000.00          
เงินชวยเหลือทองถิ่นจากกิจการเฉพาะการ 0251 223,180.53           140,000.00          400,000.00           
รายไดจากการพาณิชยอื่น 0252 -                       -                      -                       
คาดอกเบี้ยเงินกูเพื่อชดเชยใหเทศบาล 0254 -                       105,000.00          100,000.00           
5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  (รวม) 0300 560,518.58          757,000.00         598,480.00          
คาขายแบบแปลน 0302 387,900.00           350,000.00          200,000.00           
คาเขียนแบบแปลน 0303 -                       -                      -                       
คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง 0304 20,819.00             17,000.00            17,000.00             
คาวัคซีน 22,980.00             -                      -                       
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 0307 128,819.58           390,000.00          381,480.00           
6.  หมวดภาษีจัดสรร  รัฐจัดเก็บแลวแบงใหอปท.  (รวม 1000 60,666,704.69     61,900,000.00    57,300,000.00     
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน 1001 -                       -                      -                       
ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (1ใน 9) 1002 9,870,030.52        6,200,000.00       9,700,000.00        
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 35,413,208.66      45,470,000.00     35,000,000.00      
ภาษีสุรา 1005 3,599,710.78        2,300,000.00       3,500,000.00        

หมวด / ประเภท หมายเหตุ
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รหัส รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
บัญชี ป  2551 ป  2552 ป  2553

ภาษีสรรพสามิต 1006 6,949,295.10        6,000,000.00       6,900,000.00        
คาภาคหลวงแร 1010 46,522.05             30,000.00            40,000.00             
คาภาคหลวงปโตรเลี่ยม 1011 667,730.58           400,000.00          660,000.00           
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 1013 4,120,207.00        1,500,000.00       1,500,000.00        

รวมรายรับทั้งส้ิน 71,523,917.19     73,376,000.00    68,819,180.00     
7.  หมวดเงินอุดหนุนรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให อปท 2000 53,927,794.28     57,624,000.00    50,220,820.00     
เงินอุดหนุนทั่วไป 2002 53,927,794.28      38,666,000.00     33,580,000.00      
เงินอุดหนุนกรณีตางๆที่ตองนํามาต้ังงบประมาณ 2003 -                       18,958,000.00     16,640,820.00      
8.  หมวดเงินรายไดอ่ืนๆ   (รวม) -                      -                     -                      

-                       -                      -                       
รวมรายรับทั้งส้ิน+รวมเงินอุดหนุน 125,451,711.47   131,000,000.00  119,040,000.00   

2.2 รายจายจําแนกตามแผนงาน        ยอดรวม 119,040,000 บาท
จายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ป  2551 ป  2552 ป  2553

 ดานบริหารทั่วไป        (รวม) 37,970,935.64      36,705,420.00     30,684,779.00      
 -แผนงานบริหารท่ัวไป 30,842,968.61      29,225,220.00     23,719,418.00      
 -แผนงานการรักษาความสงบฯ 7,127,967.03        7,480,200.00       6,965,361.00        
 ดานบริการชุมชนและสังคม (รวม) 68,067,605.92      74,867,780.00     51,761,144.00      
 -แผนงานการศึกษา 23,009,809.14      28,441,560.00     22,517,104.00      
 -แผนงานสาธารณสุขฯ 3,346,821.73        3,713,296.00       3,208,816.00        
 -แผนงานเคหะและชุมชน 27,148,968.58      27,772,024.00     21,463,824.00      
 -แผนงานสังคมสงเคราะห 7,217,405.00        7,029,500.00       120,000.00           
 -แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3,718,912.47        5,144,400.00       2,711,400.00        
 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3,625,689.00        2,767,000.00       1,740,000.00        
 ดานเศรษฐกิจ                 (รวม) 12,711,628.06      12,970,780.00     19,370,518.00      
 -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12,253,993.06      10,464,600.00     18,406,534.00      
 -แผนงานการพาณิชย 457,635.00           2,506,180.00       963,984.00           
 ดานดําเนินงานอื่น            (รวม) 4,909,643.35        6,456,020.00       17,223,559.00      
 -งบกลาง 4,909,643.35        6,456,020.00       17,223,559.00      

รวมทั้งส้ิน 123,659,812.97    131,000,000.00   119,040,000.00    

หมวด / ประเภท หมายเหตุ

หมายเหตุดาน / แผนงาน
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  2.3 รายจายตามหมวดรายจาย ยอดรวม 119,040,000     บาท

จายจริง งบประมาณ งบประมาณ
ป  2551 ป  2552 ป  2553

 1. รายจายงบกลาง 4,909,643.35        6,456,020.00       17,223,559.00      
 2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 27,723,638.05      31,477,510.00     29,511,159.00      
 3. หมวดคาจางช่ัวคราว(ตามภารกิจ+ท่ัวไป) 8,411,760.00        11,162,540.00     12,574,270.00      
 4. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 51,301,987.17      52,790,870.00     30,148,512.00      
 5. หมวดคาสาธารณูปโภค 2,072,146.69        2,306,500.00       2,400,500.00        
 6. หมวดเงินอุดหนุน 5,906,333.71        6,462,000.00       7,024,400.00        
 7. หมวดรายจายอ่ืน 6,668,505.00        6,733,500.00       3,830,900.00        
 8. หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 16,665,799.00      13,611,060.00     16,326,700.00      

123,659,812.97    131,000,000.00     119,040,000.00      

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดสะสม ตามประเภทและรายการแผนงานในปงบประมาณ
     2549 , 2550  และ 2551

จายจริง  จายจริง  จายจริง  
2549 2550 2551

  1.  เงินอุดหนุนทั่วไป 26,233,495.42      17,834,336.99     490,128.47           
       1.1  แผนงานการศึกษา 25,456,580.18      16,360,201.49     490,128.47           
       1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 359,436.00           382,135.50          -                       
       1.3 แผนงานสาธารณสุข 417,479.24           1,092,000.00       -                       
  2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -                       -                      6,167,426.17        
      2.1  แผนงานการศึกษา -                       -                      6,167,426.17        
     2.2  แผนงานสาธารณสุข -                       -                      -                       
     2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห -                       -                      -                       
  3. จายขาดเงินสะสม 6,636,742.72        6,495,586.18       4,519,885.00        
     3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป -                       -                      2,275,153.00        
     3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 2,779,696.36        1,420,714.00       69,040.00             
     3.3  แผนงานการศึกษา -                       -                      466,400.00           
     3.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,077,350.00        3,654,158.18       1,062,000.00        
     3.5  แผนงานเคหะและชุมชน 2,779,696.36        1,420,714.00       380,000.00           
     3.6  งบกลาง -                       -                      245,404.00           
     3.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน -                       -                      21,888.00             

หมวด

รวมทั้งส้ิน

หมวด หมายเหตุ
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จายจริง  จายจริง  จายจริง  

2549 2550 2551
  4.  เงินกู  กสท. -                       -                      14,514,590.00      
       4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป -                       -                      6,539,090.00        
       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -                       -                      4,683,000.00        
       4.3 แผนงานเคหะและชุมชน -                       -                      3,292,500.00        

2.5 รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
     รายจายงบประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล              ยอดรวม  8,850,300         บาท

รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
 ป  2551  ป 2552  ป 2553

 1. หมวดรายได 3,396,988.62        3,870,000.00       6,020,000.00        
 2. หมวดเงินไดอ่ืน 743,935.10           1,230,000.00       2,830,300.00        

     รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล                   ยอดรวม  8,752,500         บาท
จายจริง ประมาณการ ประมาณการ
 ป  2551  ป 2552  ป 2553

1. รายจายงบกลาง 791,061.64       2,005,000.00   4,060,000.00    
2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 621,970.00       736,000.00      980,000.00       
3. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 339,783.05       574,600.00      703,200.00       
4. หมวดคาสาธารณูปโภค 30,370.24         48,000.00        53,000.00         
5. หมวดรายจายอ่ืน 413,600.00       413,000.00      45,000.00         
6. หมวดครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 81,000.00         
7. รายจายจากกําไรสุทธิ 1,360,295.39    1,230,000.00   2,830,300.00    

หมายเหตุ

หมายเหตุ

รายรับ

หมวด

หมวด
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ลําดับท่ี ประเภท งบประมาณ หมายเหตุ
1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล 17,038,456.00  
2 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาลฯ 1,414,257.00    
3 เงินคาจางประจํา 9,220,815.00    
4 เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา 479,381.00       
5 เงินคาจางชั่วคราว 9,855,990.00    
6 เงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางชั่วคราว 2,718,280.00    
7 เงินสวัสดิการชวยเหลือบุตร 4,600.00           
8 เงินสวัสดิการชวยเหลือการศึกษาบุตร 492,900.00       
9 เงินสวัสดิการชวยเหลือคาเชาบาน 243,200.00       

10 เงินสวัสดิการชวยเหลือคารักษาพยาบาล 740,000.00       
11 เงินชวยเหลือคาจัดการงานศพพนักงาน / ลูกจางที่ตายในระหวางรับราชการ 50,000.00         
12 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,257,501.00    
13 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ข.) 1,376,384.00    
14 เงินบําเหน็จลูกจางประจํา -                   
15 เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ (ช.ค.บ.) ,เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงาน,ลูกจาง 125,807.00       
16 เงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 151,500.00       
17 เงินคาตอบแทนพนักงานเทศบาลที่ลาออกจากราชการ  ตามโครงการมาตรการเปลี่ยน -                   

อาชีพพนักงานเทศบาล
18 สงใชเงินยืมสะสมเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาลสายบริหาร -                   
19 สงใชเงินยืมสะสมคาตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาลสายบริหาร -                   
20 สงใชเงินยืมสะสมเงินบําเหน็จลูกจางประจํา -                   

รวม 45,169,071.00  

หมายเหตุ   :  คิดเปนรอยละ   37.94   ของรายจายที่ต้ังจายจากรายไดรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณ  2553
การคํานวณ      =      ยอดรวมคาใชจายในการบริหารงานบุคคล  ปงบประมาณ 2553   x  100

ประมาณการรายจาย  ปงบประมาณ  2553
45,169,071.00                                                                                                                       X  100       = 37.94       
119,040,000.00

คาใชจายในการบริหารงานบุคคลตาม มาตรา 35แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
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ลําดบั หนวยงานท่ี หมายเหตุ
ท่ี รับผิดชอบ (การจายเงิน)
1 โครงการขยับกาย  สบายชีวี (Sport day) 12,000 แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได
2 โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเจาอยูฯ 100,000 แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได
3 โครงการจางเหมาเอกชนทําความสะอาดและรักษาความปลอดภัย  348,000 แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได

สถานที่ราชการ
4 โครงการปลูกพืชเศรษฐกิจเฉลิมพระเกยรติ 84 พรรษา 12,000 แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได
5 โครงการจัดงานวันเทศบาล 20,000 แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได
6 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพ 100,000   แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได

คณะผูบริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจาง 
และพนักงานจาง

7 โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจางดีเดน 15,000 แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได
8 โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  30,000 แผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ เงินรายได

(อปพร.) ประจําป 
9 โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน  อปพร. 15,000 แผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ เงินรายได
10 โครงการจัดตั้งเจาหนาที่เพ่ือปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ 400,000 แผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ เงินรายได

ทรัพยสินฯ
11 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลฯ 70,000 แผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ เงินรายได
12 โครงการกูชีพ/กูภัย 100,000 แผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ เงินรายได
13 โครงการรณรงคเพ่ือปองกันยาเสพติด 20,000 แผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ เงินรายได
14 โครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางวินัยจราจร ประจําป 30,000 แผนงานรักษาความสงบฯ งานเทศกิจ เงินรายได
15 โครงการจัดระเบียบถนน  ทางเทาและการจราจร 200,000 แผนงานรักษาความสงบฯ งานเทศกิจ เงินรายได
16 โครงการฝกอบรมจัดตั้งยุวอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 50,000 แผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ เงินรายได
17 โครงการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 50,000 แผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ เงินรายได
18 อุดหนุนชมรมขาราชการเกษียณอําเภอบานไผ 30,000 แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได
19 อุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 70,000 แผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ เงินอุดหนุนฯ
20 อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอบานไผ 120,000 แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ รด.12,259 บ.

อน.107,741 บ.
21 อุดหนุนที่วาการอําเภอบานไผ 10,000 แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได
22 โครงการจัดทําปายช่ือถนน  ซอยในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบานไผ 165,000 แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินอุดหนุนฯ
23 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรพรอมปรินเตอร 35,000 แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินอุดหนุนฯ

24 โครงการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร 30,000     แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได
25 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานของเทศบาล 207,200   แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได
26 โครงการเสียงตามสายเทศบาลเมืองบานไผ 15,000     แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได

รายจายท่ีองคกรใชจายในการพัฒนาองคกร   ปงบประมาณ   2553

ช่ือโครงการ จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน
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ลําดบั หนวยงานท่ี หมายเหตุ
ท่ี รับผิดชอบ (การจายเงิน)
27 โครงการประชาคมเมืองเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 40,000     แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได
28 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรฯแกประชาชน 50,000     แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได
29 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรฯแกบุคลากรในองคกร 20,000     แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได
30 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและกฏหมายควรรู 20,000     แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได
31 โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถ่ิน 40,000     แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได
32 โครงการจัดซ้ือจอภาพโปรเจกเตอร พรอมขาตั้ง 12,000     แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

33 โครงการจัดซ้ือกลองภาพนิ่งระบบดิจิตอล 21,000     แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

34 โครงการจัดซ้ือจอภาพคอมพิวเตอร จํานวน 2 จอ 12,000     แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

35 โครงการจางเหมา ร.ป.ภ. (ยาม) ตลาดสดเทศบาลฯ 76,800 แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินรายได
36 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย 153,600 แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินรายได

37 โครงการภาษีคืนกําไร 20,000 แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินรายได

38 โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธความรูภาษีอากร คาธรรมเนียมฯ 3,000 แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินรายได

39 โครงการจัดระเบียบการจอดยานยนตในเขตเทศบาลฯ 30,000 แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินรายได

40 อุดหนุนโครงการศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจาง 10,000 แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินรายได

ของ อบต.อําเภอบานไผ
41 โครงการจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 10 ตัว 6,500 แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินอุดหนุนท่ัวไป

42 โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร  จํานวน 1 ชุด 17,000 แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินอุดหนุนท่ัวไป

43 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ ซอย 9  433,000   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

(ชุมชนคุมจัดสรร)
44 โครงการกอสรางถนนลูกรัง ซอยไทยประทาน (ชุมชนหนองลุมพุก)  103,300   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

45 โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยแกวทรานี ซอย 2 789,200   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

46 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 8 589,600   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

47 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซ.แยกถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก (บานเทิดไท) 210,600   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

48 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก  208,900   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

(เย้ืองศาลาชุมชน)
49 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยคูหา 167,100   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

50 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนราษฎรธุรกิจ (ดานทิศตะวัน 176,600   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

ออกเขาโรงภาพยนตปรามิด)
51 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนสุขาภิบาล ซ.10  111,400   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

(ดานทิศใต ขางรานอุดรสุก้ี)
52 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยตรงขามโบสถฝรั่ง (ชุมชนซอย 438,500   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

ประปา)
53 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 3  997,700   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

(ชุมชนโนนสะอาด)
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54 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอยธรรมาพิสมัยและซอยเชื่อม  1,099,900    แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

(ชุมชนสมหวัง-สังวาลย)
55 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยเสรีมอเตอร (ชุมชนซอยศาลเจา) 250,700   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

56 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนประเสริฐแกวอุทิศ 2 (ช.หลัก14) 281,200   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

57 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยขุริรัง (ชุมชนคลองชลประทาน) 162,500   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

58 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสุขาภิบาล 2 ดานทิศตะวันตก  1,100,000    แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

(ชุมชนโนนสะอาด)
59 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสมหวัง-สังวาลย ลงลําหวยทราย 1,238,900    แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

 (ชุมชนสมหวัง-สังวาลย)
60 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสมหวัง-สังวาลย(ชุมชนสมหวัง-สังวาลย) 1,492,900    แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

61 โครงการกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกถนนประชุมธนสาร (ดานทิศ 268,600   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

เหนือ) (ชุมชนโนนสวรรค)
62 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนโพธิ์กลาง  1,163,300    แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

ซอย 3 (ชุมชนโพธิ์สวรรค)
63 โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสุมนามัย ซอย 1 924,000   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

 (ชุมชนแสงทองฯ)
64 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบานเกิ้ง ซอย 1 (ขางเหลี่ยง 129,300   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

เฟอรนิเจอร)
65 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนแจงสนิท สายบานไผ-ชนบท  331,600   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

(บริเวณส่ีแยกถนนผังเมืองตัดกับถนนแจงสนิท)
66 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนแจงสนิท ดานทิศใต  87,800     แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

(สายบานไผ-ชนบท)
67 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนสุมนามัย ซอย 3 (ชุมชนแสงทองฯ)  208,900   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

68 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแจงสนิท (ราชนิกูล) (ชุมชนตลาด 123) 2,767,000    แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองชาง เงินอุดหนุนท่ัวไป

69 โครงการจางบุคลากรบริหาร/จัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2  อนุบาลสาธิตฯ 100,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได
70 โครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาด 230,400 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

71 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 230,400 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

72 โครงการเขาคายฝกซอมกีฬานักเรียน 32,000 แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินรายได

73 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน  อปท. 70,000 แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินรายได

74 โครงการแขงขันกีฬาเพื่อเยาวชนและประชาชน 80,000 แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินรายได

75 โครงการแขงขันกีฬาสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน 28,000 แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินรายได

76 โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 750,000 แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินรายได

77 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ 75,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

78 โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 40,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนกรณีฯ

ช่ือโครงการ จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน
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79 โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ 60,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

80 โครงการแขงขันทางวิชาการ 30,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

81 โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด 40,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนกรณีฯ

82 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา 30,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

83 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล 1,581,580 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา อนก.1,241,240 บ.
รด.340,340 บ.

84 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด  สพฐ. 3,356,080 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนกรณีฯ

85 โครงการอาหารเสริม (นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 568,400 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนกรณีฯ

86 โครงการจัดหาอาสาสมัคร/ครูสอนภาษาอังกฤษ 20,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

87 โครงการบรรพชาสามเณร/จาริณี  30,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

88 โครงการจัดหาหนังสือเรียนสําหรับนักเรียน 90,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

89 โครงการฝกอบรม/ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูสําหรับเด็กและเยาวชน 10,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

90 โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 5,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได

91 ประเภทเงินอุดหนุนการกีฬา 160,000 แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

92 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 350,000 แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

93 อุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาลฯ 270,000 แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

94 อุดหนุนงบประมาณใหหนวยงานและสถานศึกษา 10,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

95 อุดหนุนเจาภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการ 10,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

96 อุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 4,794,400 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนกรณีฯ

97 อุดหนุนชุมนุมลูกเสือทองถ่ิน 20,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

98 อุดหนุนคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 250,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

99 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล 2,259,400 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา อน.ก.1,773,200บ
รด.486,200 บ.

100 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย 1,055,600 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนกรณีฯ

101 โครงการสงเสริมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 36,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนกรณีฯ

102 โครงการนําเด็กไปสถานพยาบาลสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แหง 2,900 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนกรณีฯ

103 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ร.ร.ท.1 40,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนกรณีฯ

104 พัฒนาครู/ผูดูแลเด็ก/ครูอัตราจาง/บุคลากรทางการศึกษา 207,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนกรณีฯ

105 บริการดานโทรคมนาคมสําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 36,000 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนกรณีฯ

106 วัสดุการศึกษาเด็กเล็ก  ท้ัง 3 แหง 174,000   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนกรณีฯ

107 โครงการจัดซ้ือกลองบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอลพรอมขาตั้งกลอง ร.ร 25,000     แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

108 โครงการจัดซ้ือเครื่องกราด (Scanner) แบบมาตรฐาน ร.ร.ท.1 4,000        แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

109 โครงการจัดซ้ือกลองดิจิตอล ร.ร.ท.2 8,000        แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

110 โครงการติดตั้งกันสาดหนาโรงอาหารและอาคาร 2 ศูนยฯ 1 18,000     แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป

111 โครงการติดตั้งกันสาดบริเวณโรงอาหาร ศูนยฯ 3 50,000     แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนท่ัวไป
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112 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกฆาสัตวในโรงฆาสัตวมาตรฐานเมืองบานไผ 434,000 แผนงานพาณิชย กองสาธารณสุขฯ เงินรายได
113 โครงการจางเหมาทําความสะอาดอาคารสาธารณสุขฯ 76,800 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินรายได
114 โครงการอบรมเพิ่มพูนความรูอาสาสมัครสาธารณสุข 50,000 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินรายได
115 โครงการใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก 80,000 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ อนก.50,000 บ.

รด.30,000 บ.
116 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 60,000 แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ เงินรายได
117 โครงการตลาดสดนาซ้ือ อาหารปลอดภัยใสใจส่ิงแวดลอม 100,000 แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ อนก.50,000 บ.

รด.50,000 บ.
118 โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอในสัตว 60,000 แผนงานพาณิชย กองสาธารณสุขฯ อนก.50,000 บ.

รด.10,000 บ.
119 โครงการยกระดับมาตรฐานสถานที่แตงผม-เสริมสวย 10,000 แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ เงินรายได
120 อุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติเพ่ือชวยเหลือผูปวยโรคเอดส 30,000 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินรายได
121 อุดหนุนสําหรับสนับสนุนบริการสาธารณสุข 260,000 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนกรณีฯ

122 อุดหนุนชมรมผูสูงอายุเทศบาลฯ 20,000 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินรายได
123 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) 80,000 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินรายได
124 อุดหนุนบริจาคโลหิตชวยชีวิตเพ่ือนมนุษย 20,000 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินรายได
125 โครงการจัดซ้ือแปรงกวาดพื้นของรถดูดฝุน จํานวน 1 อัน 50,000 แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

126 โครงการจัดซ้ือเครื่องขยายเสียงพรอมลําโพง 29,000 แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

127 โครงการติดตั้งไฟฟาประปาโรงฆาสัตวมาตรฐาน 80,000 แผนงานพาณิชย กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

128 โครงการออกเยี่ยมบริการชุมชนเคล่ือนที่ 20,000 ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได
129 โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัยพิบัติและปญหาความเดือดรอนฯ 30,000 ผง.สังคมสงเคราะหฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได
130 โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน 100,000 ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได
131 โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดในชุมชน 50,000 ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได
132 โครงการอบรมอาสาสมัครเฝาระวังขจัดปญหาและการลวงละเมิดทางเพศตอ 10,000 ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได
133 โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาวฯ 50,000 ผง.สังคมสงเคราะหฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได
134 โครงการสํารวจขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ) 50,000 ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได
135 โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาในชุมชน 230,000 ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได
136 โครงการเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจฯ 20,000 ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได
137 โครงการเสริมสรางศักยภาพภาคชุมชนใหเขมแข็ง 40,000 ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได
138 โครงการสงเคราะหเครื่องอุปโภคบริโภค แกผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโ 40,000 ผง.สังคมสงเคราะหฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได
139 โครงการเลือกตั้งซอมประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 26 ชุมชน 10,000 ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได
140 สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน 30,000 ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได
141 สนับสนุนวันสตรีสากลโลก 10,000 ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได
142 อุดหนุนองคกรเครือขายคณะกรรมการชุมชน,กลุมสตรีแมบาน 100,000 ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได
143 อุดหนุนบุญประเพณี (บุญคุม) ทั้ง  26  ชุมชน 130,000 ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได
144 โครงการจัดซ้ือกลองถายรูปดิจิตอล 8,000 ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

ช่ือโครงการ จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน
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145 โครงการจัดซ้ือจอคอมพิวเตอร 6,000 ผง.สรางความเขมแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนท่ัวไป

146 อุดหนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ      5,878,200 แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการฯ อน.5,122,200 บ.

อนก.756000 บ.

147 อุดหนุนเบี้ยยังชีพผูพิการและเอดส  ผูดอยโอกาสในสังคม  830,300   แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการฯ อน.488,300 บ.

อนก.342,000 บ.

ช่ือโครงการ จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน



 
 

สวนที่ ๒ 
 

เทศบัญญัติ 
เรื่อง 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
ของ 

 

 
เทศบาลเมืองบานไผ 

อําเภอบานไผ         จังหวัดขอนแกน 
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งบประมาณรายจายทั้งส้ิน ยอดรวม 127,792,500      บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
1.งบประมาณรายจายทั่วไป ยอดรวม 119,040,000      บาท
ก.ดานบริหารทั่วไป ยอดรวม 30,684,779        บาท

1. แผนงานบริหารท่ัวไป ยอดรวม 23,719,418        บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 6,965,361          บาท

ข.ดานบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 51,761,144        บาท
1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 22,517,104        บาท
2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 3,208,816          บาท
3. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 21,463,824        บาท
4. แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม 120,000             บาท
5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 2,711,400          บาท
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 1,740,000          บาท

ค.ดานเศรษฐกิจ ยอดรวม 19,370,518        บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 18,406,534        บาท
2. แผนงานการพาณิชย ยอดรวม 963,984             บาท

ง.ดานการดําเนินงานอื่น ยอดรวม 17,223,559        บาท
1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 17,223,559        บาท

2. งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม 8,752,500          บาท
1. แผนงานการพาณิชย ยอดรวม 4,692,500          บาท
2. แผนงานการบริหาร ยอดรวม 4,060,000          บาท

เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร ท่ีไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน
ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จึงเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลฯพิจารณาเห็นชอบตอไป

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  2553

ของเทศบาลเมืองบานไผ
อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

……………………..
หลักการ

เหตุผล
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……………………..

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายขึ้นไว โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลเมืองบานไผ และโดยความเห็นของผูวาราชการจังหวัดขอนแกน ดังตอไปนี้

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกวา เทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2552  เปนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมทั้งส้ิน 

119,040,000   บาท    โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังตอไปนี้
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป ยอดรวม 119,040,000      บาท
ก.ดานบริหารทั่วไป ยอดรวม 30,684,779        บาท
1. แผนงานบริหารท่ัวไป ยอดรวม 23,719,418        บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 6,965,361          บาท
ข.ดานการบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 51,761,144        บาท
1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 22,517,104        บาท
2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 3,208,816          บาท
3. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 21,463,824        บาท
4. แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม 120,000             บาท
5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 2,711,400          บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 1,740,000          บาท
ค.ดานเศรษฐกิจ ยอดรวม 19,370,518        บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 18,406,534        บาท
2. แผนงานการพาณิชย ยอดรวม 963,984             บาท
ง.ดานการดําเนินงานอื่น ยอดรวม 17,223,559        บาท
1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 17,223,559        บาท

ของเทศบาลเมืองบานไผ
อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553
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ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ ยอดรวม 8,752,500          บาท
แผนงานการพาณิชย ยอดรวม 4,692,500          บาท
แผนงานบริหาร ยอดรวม 4,060,000          บาท

ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  ใหเปนตามระเบียบ
การเบิกจายเงินของเทศบาล

ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรี มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

        (ลงนาม)                ลิขิต     กสิกิจวรกุล

ตําแหนง

(ลงนาม)   ปราโมทย  สัจจรักษ
                ( นายปราโมทย  สัจจรักษ )

                        ตําแหนง  ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ
(นายลิขิต     กสิกิจวรกุล)



 
 

สวนที่ ๓ 
 

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย 

 

ของ 
 

เทศบาลเมืองบานไผ 
อําเภอบานไผ         จังหวัดขอนแกน 

 
 
 

- ประมาณการรายรบั 
- รายจายตามแผนงาน 
- รายละเอยีดรายจายตามหนวยงาน. 
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1.หมวดภาษีอากร   (0100) จํานวน 5,900,000          บาท
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (0101) จํานวน 4,379,000 บาท
      ประมาณการโดยคาดวาจะเก็บไดจากการตรวจสอบในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินและจาก
 เกณฑรายไดคางรับ
1.2 ภาษีบํารุงทองท่ี   (0102) จํานวน 260,000             บาท
     ประมาณการโดยคาดวาจะเก็บไดจากการตรวจสอบในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินและจาก
เกณฑรายไดคางรับ
1.3 ภาษีปาย   (0103) จํานวน 1,200,000 บาท
       ประมาณการโดยคาดวาจะเก็บไดจากการตรวจสอบในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินและจาก
เกณฑรายไดคางรับ
1.4 อากรการฆาสัตว   (0104) จํานวน 61,000 บาท
      โดยประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2551

 
2. หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต   (0120) จํานวน 2,620,700          บาท
2.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว จํานวน 100,000             บาท
      โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปท่ีผานมาแลว    (0121)
2.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา   (0122) จํานวน 7,200                 บาท
      โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปท่ีผานมา
2.3 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การพนัน (0123) จํานวน 500                    บาท
       โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปท่ีผานมาแลว
2.4 คาธรรมเนียมในการควบคุมอาคาร (0125) จํานวน 30,000               บาท
      โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปท่ีผานมา
2.5 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข   (0126) จํานวน 1,500,000          บาท
      โดยประมาณการใกลเคียงกบัรายรับจริงของปท่ีผานมาแลว
2.6 คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล   (0127) จํานวน 50,000               บาท
       โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปท่ีผานมาแลว

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553

เทศบาลเมืองบานไผ
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
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2.7 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร  (0131) จํานวน 30,000               บาท
       โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปท่ีผานมาแลว
2.8 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน (0132) จํานวน 55,000               บาท
       โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปท่ีผานมาแลว
2.9 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา  (0133) จํานวน 20,000               บาท
        โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปท่ีผานมาแลว
2.10 คาธรรมเนียมการแพทย (0134) จํานวน 5,000                 บาท
       โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปท่ีผานมาแลว
2.11 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก   (0137) จํานวน 125,000             บาท
       โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปท่ีผานมาแลว
2.12 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ (0139) จํานวน 60,000               บาท
         โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปท่ีผานมาแลว
2.13 คาปรับการผิดสัญญา  (0140) จํานวน 200,000             บาท
         เปนรายไดประเภทที่คาดการไวแนนอนไมได
2.14 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข  (0144) จํานวน 400,000             บาท
        โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปท่ีผานมาแลว
2.15 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  (0146) จํานวน 3,000                 บาท
         โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปท่ีผานมาแลว
2.16 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง  (0147 จํานวน 10,000               บาท
         โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปท่ีผานมาแลว
2.17 คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ  (0148) จํานวน 25,000               บาท
       โดยประมาณการใกลเคียงกับรายรับจริงของปท่ีผานมาแลว

3.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน  (0200) จํานวน 1,900,000          บาท
3.1 คาเชาท่ีดิน (0201) จํานวน -                     บาท
      โดยประมาณการไวตามสัญญาใหเชาทรัพยสินของเทศบาล
3.2 คาเชาหรือคาบริการสถานที่ (0202) จํานวน 900,000             บาท
      โดยประมาณการไวใกลเคียงกับยอดจริงในปท่ีผานมา
3.3 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (0203) จํานวน 700,000             บาท
      โดยประมาณการจากยอดเงินฝากของเทศบาล
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3.4 ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน ก.ส.ท. (0203) จํานวน 300,000             บาท
      โดยประมาณการจากยอดเงินท่ีสมทบอยูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล
3.5 เงินปนผล  หรือ  เงินรางวัลตางๆ (0204) จํานวน -                     บาท
       โดยประมาณจากยอดเงินหุนท่ีอยูในโรงพิมพสวนทองถ่ิน

4.  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค/การพาณิชย  (0250) จํานวน 500,000             บาท
4.1 เงินชวยเหลือทองถ่ินจากกิจการเฉพาะการ  (0251) จํานวน 400,000             บาท
4.2 รายไดจากพาณิชยอ่ืน  (0252) จํานวน -                     บาท
4.3 ดอกเบี้ยเงินกูชดเชยใหเทศบาล  (0254) จํานวน 100,000             บาท
      โดยประมาณการไว 30% ของกําไรสุทธิของปงบประมาณ 2551  และดอกเบี้ยเงินยืมสะสม

5.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด (0300) จํานวน 598,480             บาท
5.1 คาขายแบบแปลน  (0302) จํานวน 200,000             บาท
       โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปท่ีผานมาแลว
5.2 คาเขียนแบบแปลน (0303) จํานวน -                     บาท
       โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปท่ีผานมาแลว
5.3 คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง  (0304) จํานวน 17,000               บาท
       โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปท่ีผานมาแลว
5.5 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ (0307) จํานวน 381,480             บาท
       โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปท่ีผานมาแลว เชน คาเชาท่ีดินเวที คาเชารถบรรทุกน้ําคาขายเศษขอ

6.  หมวดภาษีจัดสรร  รัฐจัดเก็บแลวแบงให  อปท. (1000) จํานวน 57,300,000        บาท
6.1 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน   (1001) จํานวน 0 บาท
       ไมไดรับการจัดสรรคจากสวนกลาง (อ.บ.จ.ไดท้ังจํานวน)
6.2 ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (1 ใน 9)  (1002) จํานวน 9,700,000 บาท
      โดยประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2550
6.3 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ  จํานวน 35,000,000 บาท
      โดยประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
6.4 ภาษีสุรา  (1005) จํานวน 3,500,000 บาท
       โดยประมาณการไวใกลเคียงกับรายรับจริงในปงบประมาณ พ.ศ. 2551
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6.5 ภาษีสรรพสามิต (1006) จํานวน 6,900,000 บาท
      โดยประมาณจากยอดรับจริง ในปท่ีผานมาแลว
6.6  คาภาคหลวงแร (1010) จํานวน 40,000 บาท
         โดยประมาณการไวเพ่ือรองรับคาภาคหลวงแร
6.7 คาภาคหลวงปโตรเลียม  (1011) จํานวน 660,000 บาท
        โดยประมาณการไวเพ่ือรองรับคาภาคหลวงปโตรเลียม
6.8 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดนิ (1013) จํานวน 1,500,000 บาท
      โดยประมาณการไวเพ่ือรองรับคาธรรมเนียมจากสํานักงานที่ดินจัดเก็บให

7.  หมวดเงินอุดหนุนรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให  อปท.       (2000)
7.1 หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 50,220,820        บาท
 -เงินอุดหนุนทั่วไป    (2002) จํานวน 33,580,000        บาท
โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปท่ีผานมา  ซ่ึงประมาณการใกลเคียงกับเงินอุดหนุนท่ัวไป ท่ีไดรับ 

ในปงบประมาณ 2551 ตามหนังสือดวนมาก  ท่ี มท.0808.2 / ว 1798  ลว.ท่ี 5 มิถุนายน  2552 เรื่อง ซักซอมแนวทาง 
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2553  ของ อ.ป.ท.

 -เงินอุดหนุนกรณีตางๆ ที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ              (2003 จํานวน 16,640,820        บาท
โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปท่ีผานมา  ซ่ึงประมาณการใกลเคียงกับเงินอุดหนุนท่ัวไป ท่ีไดรับ 

ในปงบประมาณ 2551 ตามหนังสือดวนมาก  ท่ี มท.0808.2 / ว 1798  ลว.ท่ี 5 มิถุนายน  2552 เรื่อง ซักซอมแนวทาง 
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2553  ของ อ.ป.ท.และหนังสือดวนท่ีสุด  ท่ี มท.0893.3 / 
 ว 1226  ลงวันท่ี  23  มิถุนายน  2552  เรื่องแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2553 ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ดานการศึกษา)

8.   หมวดเงินรายไดอื่นๆ จํานวน -                     บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย  งบประมาณ  พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ     จังหวัดขอนแกน
รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบรหารทั่วไป
แผนงานบรหารทั่วไป

งาน

หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด

รวม

หนวยงาน

รหัสบัญชี
เงินเดือนและ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คาสาธารณป- เงินอุดหนนุ รายจายอน คาคร ัณฑ เจาของ
คาจางประจํา ใชสอยและวัสดุ โภค ที่ดินและสิ่ง งบประมาณ

กอสราง

1. งานบรหารทั่วไป 6,972,804      696,682            5,618,600        1,350,000       160,000          20,000       200,000            15,018,086        สานกปลดฯ 111
2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,199,700      325,700            1,123,752        100,000           -  - 45,000              2,794,152          กองวิชาการฯ 112
3. งานบรหารงานคลัง 3,735,792      467,988            1,114,400        550,000          10,000             - 29,000              5,907,180          กองคลง 113

รวม 11,908,296    1,490,370       7,856,752      2,000,000     170,000        20,000      274,000          23,719,418      
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย  งบประมาณ  พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ     จังหวัดขอนแกน
รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบรหารทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน

งาน

หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด

รวม

หนวยงาน

รหัสบัญชี
เงินเดือนและ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คาสาธารณป- เงินอุดหนนุ รายจายอน คาคร ัณฑ เจาของ
คาจางประจํา ใชสอยและวัสดุ โภค ที่ดินและสิ่ง งบประมาณ

กอสราง

1. งานบรหารทั่วไปเกี่ยวกับการ 1,722,005      1,898,964         1,463,000        40,500            70,000             - - 5,194,469          สานกปลดฯ 121
     รกษาความสงบภายใน
2.  งานเทศกิจ 791,172         552,720            412,000           15,000             -  -  - 1,770,892          สานกปลดฯ 122
3.  งานปองกันฝายพลเรือน และ -                     สานกปลดฯ 123
      ระงับอัคคีภย

รวม 2,513,177     2,451,684       1,875,000      55,500          70,000          -           -                6,965,361        
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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการสงเสริมพัฒนาการและเตรียมความพรอมทางรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  สติปญญา 
ใหมีความพรอมที่จะเขารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อใหเด็กที่มีอายุอยูในเกณฑการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนในเขตความรับผิดชอบขององคกรการปกครองสวนทองถิน่
ไดรับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐานครบตสมหลักสูตรอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
3. เพื่อพัฒนาการดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีคุณภาพ  บรรลุเปาหมาย
วัตถุประสงค  เปนไปตามมาตรฐานรัฐกําหนด  และตรงตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น  โดยมุงพัฒนา
ใหเกิดความสมดุลทั้งทางดานปญญา  จิตใจ  รางกาย  สังคม  ระดับความคิด  คานิยม  และพฤติกรรม  ซึ่งเนนวิธีการ
จัดกระบวนการเรียนรูที่มีความหลากหลายและใหผูเรียนเปนสําคัญ
4. เพื่อใหการจัดการศึกษาของทองถิ่นดําเนินการตามความตองการ  และคํานึงถึงการมีสวนรวมการสนับสนุนของ 
บุคคลครอบครัว  ชุมชน  เอกชน  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ 
และประชาชนในทองถิ่น  ในการจัดการศึกษาทุกระดับ  ตามศักยภาพและความสามารถของทองถิ่น
5. เพื่อสงเสริมใหเด็ก  เยาวชน  และประชาชนในทองถิ่น  ไดออกกําลังกายและฝกฝนกีฬารวมกิจกรรมนันทนาการ 
และกิจกรรมพัฒนาเยาวชน  เพื่อพัฒนาใหเปนคนที่มีคุณภาพ  ทั้งทางดานรางกาย  สติปญญา  จิตใจ  และสังคม  
โดยมีความตระหนักในคุณคาของการกีฬา  นันทนาการ  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก  เยาวชนไปในทางที่ถูกตอง
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
6.  เพื่อใหความรู ความเขาใจ แกประชาชนในการสรางและพัฒนาอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะกลุมผูขาดโอกาส
ผูดอยโอกาส  ผูพิการทุพพลภาพ  ซึ่งเปนการสงเสริม  สนับสนุน  การประกอบอาชีพใหมีงานทํา  ไมเปนภาระแกสังคม
7.  เพื่อบํารุงศาสนาและอนุรักษ  บํารุงรักษาศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  มีความภาคภูมิใจ
ในเอกลักษณความเปนไทย

งานที่ทํา
1. งานแผนอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณดานการศึกษา
 - งานธุรการ  - การบริหารงานบุคคล  - การเงินการบัญชี

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2553
เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
รายจายตามแผนงาน
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 - การซื้อจางและพัสดุ  - งานแผนและระบบสารสนเทศ  - งานวิชาการ
 - งานพัฒนาบุคลากร  - กํากับดูแลสถานศึกษาในสังกัด
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาเทศบาล  ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย
 - งานวางแผนการศึกษา  - งานสถิติขอมูลทางการศึกษา  - งานประกันคุณภาพทางการศึกษา
 - งานนิเทศการศึกษา  - งานประเมินผลทางการศึกษา  - งานปรับปรุงโรงเรียน
 - งานใหการอบรมและแนะนําการเรียนการสอนวิทยาการแผนใหม  - งานโรงเรียน
 - งานหองสมุดพิพิทภัณฑและเครือขายทางการศึกษา  - งานฝกอบรมและสงเสริมอาชีพ
 - งานกิจการศาสนา  สงเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  - งานกิจกรรมเด็ก

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา งบประมาณรวม 22,517,104              บาท



ู  ื่  ุภ
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย  งบประมาณ  พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ     จังหวัดขอนแกน
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบรการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

งาน

หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด

รวม

หนวยงาน

รหัสบัญชี
เงินเดือนและ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คาสาธารณป- เงินอุดหนนุ รายจายอน คาคร ัณฑ เจาของ
คาจางประจํา ใชสอยและวัสดุ โภค ที่ดินและสิ่ง งบประมาณ

กอสราง

1. งานบรหารทั่วไปเกี่ยวกับการ 1,683,044      4,368,000         1,400,000        147,000          290,000          243,000     105,000            8,236,044          กองการศึกษา 211
     ศึกษา -                     
2. งานระดับกอนวัยเรยนและ  -  - 5,633,060        8,000              4,794,400       3,567,900  47,700              14,051,060        กองการศึกษา 212
    ประถมศึกษา
3. งานการศึกษาไมกําหนดระดับ  -  - 230,000            -  -  - 230,000             กองการศึกษา 214
4. งานระดับมัธยมศึกษา -                     215

รวม 1,683,044     4,368,000       7,263,060      155,000        5,084,400      3,810,900  152,700          22,517,104      
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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการดําเนินการบริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไปของดานสาธารณสุขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหการบริการประชาชนในดานการปองกันควบคุมโรคติดตอดานอนามัยตาง ๆ รวมทั้งในการสงเสริม
    สุขภาพอยางทั่วถึงและสัมฤทธิ์ผล
3. เผยแพรกิจกรรมงานดานสาธารณสุข  วางแผนควบคุมการปฏิบัติงานดานสาธารณสุข ใหเกิดประสิทธิภาพ
    และสัมฤทธิ์ผล

งานที่ทํา
1. บริหารงานบุคคล
2. วางแผนงานดานสาธารณสุข
3. ควบคุมปองกันโรคติดตอและการสงเสริมสุขภาพ
4. การใหบริการดานสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งบประมาณ 3,208,816                บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2553
เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
รายจายตามแผนงาน



ู  ื่  ุภ
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย  งบประมาณ  พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ     จังหวัดขอนแกน
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบรการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

งาน

หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด

รวม

หนวยงาน

รหัสบัญชี
เงินเดือนและ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คาสาธารณป- เงินอุดหนนุ รายจายอน คาคร ัณฑ เจาของ
คาจางประจํา ใชสอยและวัสดุ โภค ที่ดินและสิ่ง งบประมาณ

กอสราง

1. งานบรหารทั่วไปเกี่ยวกับ 2,049,516      479,300           140,000          50,000            2,718,816          กองสาธารณสขฯ 221
     สาธารณสุข
2. งานสงเสรมสขภาพ 50,000             360,000          410,000             กองสาธารณสขฯ
3. งานศูนยบรการสาธารณสุข 80,000             80,000               กองสาธารณสขฯ 224
4. งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ -                     กองสาธารณสขฯ

-                     

รวม 2,049,516     -                609,300         140,000        410,000        -           -                3,208,816        
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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการดําเนินการบริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไป ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อบําบัดฟนฟู  สภาพสิ่งแวดลอมและลดปญหาดานมลภาวะตางๆที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพประชาชน
     ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. สงเสริมเผยแพรความรู ดานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม  ใหแกประชาชนไดอยางทั่วถึง
4. พัฒนาปรับปรุงระบบการระบายน้ํา  การจัดเก็บขยะมูลฝอย  ระบบบําบัดน้ําเสีย  รวมถึงการควบคุมดูแล 
     ความสะอาด  ถนน  คู  คลอง  ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงตลาดสดใหเปนตลาดสดนาซื้อ
6.  เพื่อพัฒนาระบบโครงขายถนนและระบบการจราจรขนสง
7.  เพื่อพัฒนาและขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะ
8.  เพื่อพัฒนากอสรางและปรับปรุงผิวจราจรถนน
9.  เพื่อพัฒนาและวางแผน  ดูแล  บํารุงรักษาสวนสาธารณะ
10. เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ําภายในเขตเทศบาล
11. เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับระบบระบายน้ําภายในเขตเทศบาล

งานที่ทํา
1. จัดเก็บ และกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
2. อบรมเผยแพรความรู ดานการรักษาสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน
3. พัฒนาปรับปรุงระบบระบายน้ํา  รวมถึงการขุดลอก คู  คลอง ทอระบายน้ํา ใหสะอาดและการควบคุม
    ระบบบําบัดน้ําเสีย
4. ควบคุม  ดูแล ปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากดานสิ่งแวดลอม
5. ควบคุม ดูแล ความสะอาดและการรักความเปนระเบียบเรียบรอยของตลาดสด
6.  วางแผนและออกแบบสถานีสัญญาณไฟฟา  และเครื่องหมายจราจรพรอมทั้งบํารุงรักษาและซอมแซม
7.  จัดหาวัสดุ  พัฒนาซอมแซมบํารุงรักษา  และติดต้ังไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาล

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2553
เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
รายจายตามแผนงาน
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8.  จัดหาวัสดุ  ซอมแซมปรับปรุง  พรอมทั้งทําการกอสรางปรังปรุงถนน ซอก ซอยภายในเขตเทศบาล  
9.  ทําการดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล  รวมทั้งทําการขยายเขตพันธุไมดอกไมประดับ
10. ทําการกอสรางปรับปรุงทอระบายน้ําภายในเขตเทศบาล

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองชาง งบประมาณรวม 8,145,675 บาท
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งบประมาณรวม 13,318,149 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย  งบประมาณ  พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ     จังหวัดขอนแกน
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบรการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน

งาน

หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด

รวม

หนวยงาน

รหัสบัญชี
เงินเดือนและ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คาสาธารณป- เงินอุดหนนุ รายจายอน คาคร ัณฑ เจาของ
คาจางประจํา ใชสอยและวัสดุ โภค ที่ดินและสิ่ง งบประมาณ

กอสราง

1.  งานไฟฟาถนน 3,680,536      157,920            2,098,600        240,000          6,177,056          กองชาง 242
2.  งานสวนสาธารณะ 220,819         1,727,800        20,000            1,968,619          กองชาง 243
3.  งานชางสขาภบาล -                     กองชาง
4.  งานกําจัดขยะมูลฝอยและ 3,417,864      2,871,720         5,113,000        79,000              11,481,584        กองสาธารณสขฯ 244
     สงปฏกูล 170,448         23,400             193,848             กองชาง 244
5.  งานบําบดนาเสย 614,941         1,027,776         1,642,717          กองชาง 245

รวม 8,104,608     4,057,416       8,962,800      20,000          240,000        -           79,000           21,463,824      
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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับงานสังคมสงเคราะห เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. สงเสริมสนับสนุนสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลและนโยบาย
     ของทางราชการได
3. เพื่อดําเนินการดานสงเสริมสุขภาพอนามัยและการสงเคราะหประชาชนผูดอยโอกาส
4. สงเสริมและชวยเหลือ เยาวชน  ผูสูงอายุรวมไปถึงผูดอยโอกาสในดานตางๆ

งานที่ทํา
1. การสังคมสงเคราะห
2. การสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
3. การสวัสดิการสังคม
4. การสงเคราะหผูสูงอายุ
5. การสงเคราะหผูพิการและผูดอยโอกาส

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม งบประมาณรวม 120,000 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2553
เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
รายจายตามแผนงาน
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย  งบประมาณ  พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ     จังหวัดขอนแกน
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบรการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห

งาน

หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด

รวม

หนวยงาน

รหัสบัญชี
เงินเดือนและ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คาสาธารณป- เงินอุดหนนุ รายจายอน คาคร ัณฑ เจาของ
คาจางประจํา ใชสอยและวัสดุ โภค ที่ดินและสิ่ง งบประมาณ

กอสราง

1.  งานบรหารทั่วไป -                 กองสวัสดิการฯ 231
2.  งานสวัสดิการสังคมและสงคม 120,000           120,000           กองสวัสดิการฯ 232
     สงเคราะห

รวม -              -                120,000         -              -               -           -                120,000           -       
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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับงานพัฒนาชุมชน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง และประเมินผลตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลและนโยบาย
     ของทางราชการได
3. เพื่อดําเนินการดานสงเสริมสุขภาพอนามัยและการสงเคราะหประชาชนผูดอยโอกาส

งานที่ทํา
1. การบริหารงานบุคคลของงานพัฒนาชุมชน
2. การบริหารทั่วไป
3. สงเสริมงานประชาสัมพันธ
4. การประชาสัมพันธ
5. การจัดเก็บสถิติขอมูล
6. การจัดประชุมสัมมนา
7. กิจกรรมการใหความรูทางดานวิชาการ
8. การรณรงคกิจกรรมสรางจิตสํานึก เพื่อใหเกิดการรวมคิดรวมทํา รวมกันแกไขปญหาชุมชน เชน ยาเสพติด
    โรคเอดส อาชญากรรม
9. การรณรงคกิจกรรมที่ใหประชาชนมีสวนรวม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เชน การสงเสริมอาชีพ การสงเสริม
     สุขภาพอนามัย การสงเคราะหประชาชนผูดอยโอกาส

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม งบประมาณรวม 2,711,400 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2553
เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
รายจายตามแผนงาน



ู  ื่  ุภ

ิ
ิ

 


ิ


รายละเอียดงบประมาณรายจาย  งบประมาณ  พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ     จังหวัดขอนแกน
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบรการชุมชนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งาน

หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด

รวม

หนวยงาน

รหัสบัญชี
เงินเดือนและ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คาสาธารณป- เงินอุดหนนุ รายจายอน คาคร ัณฑ เจาของ
คาจางประจํา ใชสอยและวัสดุ โภค ที่ดินและสิ่ง งบประมาณ

กอสราง

1.  งานบรหารทั่วไป 904,000         206,800            233,000           14,000              1,357,800        กองสวัสดิการฯ 251
2.  งานสงเสรมและสนับสนุน 1,083,600        270,000          1,353,600        กองสวัสดิการฯ 252
     ความเขมแข็งของชุมชน

-                 

รวม 904,000        206,800          1,316,600      -              270,000        -           14,000           2,711,400        -       
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วัตถุประสงค
1. เพื่อทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนาธรรมในเขตเทศบาล
2. เพื่ออนุรักษและสนับสนุนงานประเพณีตาง ๆ ใหเปนที่แพรหลาย
3. เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็ก เยาวชนในทองถิ่น ตลอดจนประชาชนทั่วไปไดเห็นคุณคาของการกีฬา
4. เพื่อฝกฝนทักษะการเลนกีฬาที่ถูกตอง หรือแมแตมารยาทในการไปชมและการเชียรกีฬา รูจักการแกไข
    ปญหา มีความมั่นใจในตนเอง ใหสามารถเขารวมแขงขันทั้งในประเทศ และระหวางประเทศ
5. เพื่อเปนการปองกันปญหาการใชยาเสพติดของเยาวชน และประชาชนทั่วไปโดยดึงความสนใจไปสูกีฬา
     และการออกกําลังกาย

งานที่ทํา
1. บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2. จัดใหมีและบริหารงานกีฬาและนันทนาการ
3. จัดใหมีการบริหารงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
4. อนุรักษวัฒนธรรม วิถีชีวิตและประเพณีทองถิ่น
5. การจัดกิจกรรมทางศาสนาและวันสําคัญตาง ๆ 
6. การจัดกิจกรรมเยาวชนดานกีฬาและนันทนาการ
7. การจัดต้ังกลุมเยาวชน
8. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
9. งานรณรงคปองกันยาเสพติดใหโทษ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา งบประมาณรวม 1,740,000 บาท

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2553
เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
รายจายตามแผนงาน



ู  ื่  ุภ

ิ
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ิ

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  งบประมาณ  พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ     จังหวัดขอนแกน
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบรการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน

หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด

รวม

หนวยงาน

รหัสบัญชี
เงินเดือนและ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คาสาธารณป- เงินอุดหนนุ รายจายอน คาคร ัณฑ เจาของ
คาจางประจํา ใชสอยและวัสดุ โภค ที่ดินและสิ่ง งบประมาณ

กอสราง

1. งานบรหารทั่วไปเกี่ยวกับ  -  -  -  - -                   - -                     กองการศึกษา 261
    ศาสนา วัฒนธรรมและ
    นนทนาการ
2. งานกีฬาและนันทนาการ  -  - 210,000            - 510,000           -  720,000             กองการศึกษา 262
3.  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น  -  - 750,000            - 270,000           - 1,020,000          กองการศึกษา 263

รวม -              -                960,000         -              780,000        -           -                1,740,000        
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วัตถุประสงค
1. เพื่อวางแผน พัฒนาและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในหนวยงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการทํางานของหนวยงานนั้น ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับดานสถาปตยกรรม
4. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับการสํารวจออกแบบของหนวยงาน
5. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับการใชที่ดิน และแนวเขตที่ดินภายในเขตเทศบาล
6. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเกี่ยวกับการซอมแซมรถยนต เคร่ืองจักรกลของเทศบาล

งานที่ทํา
1. งานจัดเก็บ ดูแล รักษาเอกสารตาง ๆ ของหนวยงาน
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ พรอมทั้งเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานของหนวยงาน
3. จัดทําเอกสารและจัดเตรียมการประชุมของหนวยงาน
4. งานติดตาม ประสานงานระหวางหนวยงานของสวนราชการ  และการรับเร่ืองราวรองทุกขของประชาชน
     ที่ไดรับความเดือดรอน
5. งานประชาสัมพันธเกี่ยวกับหนวยงาน
6. งานจัดทําทะเบียนรับ-สงหนังสือและทะเบียนควบคุมพัสดุวัสดุอุปกรณตาง ๆ ของหนวยงาน
7. ทําการศึกษา สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ พรอมทั้งประมาณราคาเกี่ยวกับโครงสรางของงานดานวิศวกรรม
    เชน ถนน สะพาน อาคาร และสิ่งกอสรางตาง ๆ ภายในเขตเทศบาล
8. ทําการศึกษาสํารวจออกแบบพรอมประมาณราคา อาคาร และสิ่งกอสรางตาง ๆ ดานสถาปตยกรรมภายใน
9. ทําการควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณประโยชน และการกอสรางตาง ๆ ภายในเขตเทศบาลใหเปนไป
    ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และจัดทําผังเมืองรวม
10. ตรวจสอบ ควบคุมการใชพรอมทั้งการซอมแซม ดูแล บํารุงรักษารถยนต เคร่ืองจักรกลของเทศบาลใหอยู
      ในสภาพที่ดีอยูเสมอ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองชาง งบประมาณรวม 18,406,534 บาท

ดานเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2553
เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
รายจายตามแผนงาน



ู  ื่  ุภ
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย  งบประมาณ  พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ     จังหวัดขอนแกน
รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน

หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด

รวม

หนวยงาน

รหัสบัญชี
เงินเดือนและ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คาสาธารณป- เงินอุดหนนุ รายจายอน คาคร ัณฑ เจาของ
คาจางประจํา ใชสอยและวัสดุ โภค ที่ดินและสิ่ง งบประมาณ

กอสราง

1.  งานบรหารทั่วไปเกี่ยวกับ 2,046,034      598,000           30,000            2,674,034          กองชาง 311
     อตสาหกรรมและการโยธา
2.  งานกอสรางโครงสรางพนฐาน 15,732,500       15,732,500        กองชาง 312

รวม 2,046,034     -                598,000         30,000          -               -           15,732,500     18,406,534      

  3-25



   3-26

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานโรงฆาสัตวใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
2. เพื่อควบคุม  ปองกันโรคติดตอที่เกิดจากสัตวเปนพาหนะที่อาจติดตอถึงคน

งานที่ทํา
1. ควบคุมดูแล  การฆาสัตว และโรงฆาสัตวใหเปนไปตามหลักสุขาภิบาล
2. ควบคุมปองกันโรคติดตอที่เกิดจากสัตวเปนพาหนะ เชน โรคพิษสุนัขบา ฯลฯ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งบประมาณรวม 963,984 บาท

ดานการบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการพาณิชย

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2553
เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
รายจายตามแผนงาน



ู  ื่  ุภ
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย  งบประมาณ  พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ     จังหวัดขอนแกน
รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานเศรษฐกิจ
แผนงานบรหารการพาณิชย

งาน

หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด

รวม

หนวยงาน

รหัสบัญชี
เงินเดือนและ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คาสาธารณป- เงินอุดหนนุ รายจายอน คาคร ัณฑ เจาของ
คาจางประจํา ใชสอยและวัสดุ โภค ที่ดินและสิ่ง งบประมาณ

กอสราง

1.  งานตลาด กองสาธารณสขฯ 333
2.  งานโรงฆาสตว 302,484         581,500           80,000              963,984             กองสาธารณสขฯ 334

รวม 302,484        -                581,500         -              -               -           80,000           963,984           
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วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารที่ไมใชภารกิจของหนวยใดโดยเฉพาะเปนไปดวยความเรียบรอย
2. เพื่อใหการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ เอกชน และองคการอ่ืนใด เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
3. เพื่อใหการบริหารงานตามขอมูลผูกพันกับหนวยงานอ่ืนเปนไปดวยความเรียบรอย

งานที่ทํา
1. บริหารงานเกี่ยวกับการชําระหนี้เงินกูและดอกเบี้ย
2. บริหารงานตามผูกพันที่มีตามกฎหมายหรือผูกพันไวกับบุคคลภายนอก
3. ต้ังเงินสํารองจายในกิจการที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา
4. ต้ังเงินสมทบประกันสังคมเขากองทุนประกันสังคมใหแกลูกจางตามภารกิจและทั่วไป

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม 17,223,559.00         บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  2553
เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
รายจายตามแผนงาน
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง



หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หนวยงาน
เงินเดือนและ คาจางชั่วคราว คาตอบแทน คาสาธารณูป- เงินอุดหนุน รายจายอื่น คาครุภัณฑ เจาของ
คาจางประจํา ใชสอยและวัสดุ โภค ที่ดินและสิ่ง งบประมาณ

กอสราง

1.  งานงบกลาง - - - - - - - 17,223,559.00   สํานักปลัดฯ 411

รวม - - - - - - - 17,223,559.00  
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งาน รวม รหัสบัญชี

อําเภอบานไผ     จังหวัดขอนแกน
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานการดําเนินการอื่น 

แผนงานงบกลาง

รายละเอียดงบประมาณรายจาย  งบประมาณ  พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองบานไผ



 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําป ๒๕๕๓ 

 
งานงบกลาง 
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ตั้งงบประมาณรายจาย ท้ังสิ้น ตั้งไว 17,223,559 บาท
1 คาชําระหนี้เงินกูและดอกเบี้ย ตั้งไว 5,446,160 บาท

1.1 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อสรางสวนสาธารณะ ตั้งไวรวม 468,300 บาท
เพื่อจายเปนคาเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  ในการกอสรางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัวตามสัญญากูเงินเลขที่ 400/8/2551 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2550 วงเงินกู 4,683,000 บาท  ตั้งงบประมาณสงใช 
ในปงบประมาณ  2553     ในการสงใชงวดที่   2   เปนเงิน   468,300  บาท    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน  
แผนงานงบกลาง)
1.2 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อกอสรางตลาดสดเทศบาล 1 ตั้งไวรวม 1,047,468 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล   ในการกอสรางตลาดสดเทศบาล  1      ตามสัญญากูเงินเลขที่    
427 / 35 / 2551   ลงวันที่  7 พฤศจิกายน 2550  วงเงินกู  10,990,000 บาท  ตั้งงบประมาณสงใชในปงบประมาณ 2553   
ในการสงใชงวดที่ 2  เปนเงิน 1,047,468 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
1.3 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อรถเก็บขยะมูลฝอยและ ตั้งไวรวม 672,650 บาท

เคร่ืองคัดแยกขยะ
เพื่อจายเปนคาเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการจัดซื้อรถเก็บขยะมูลฝอย,เครื่องคัดแยกขยะปที่  1  ตาม 

สัญญา กูเงินเลขที่  596/7/2552   ลงวันที่  28  พฤศจิกายน 2551  วงเงินกู  6,285,000 บาท  ตั้งงบประมาณสงใชในป 
งบประมาณ พ.ศ. 2553   ในการสงใชงวดที่ 1  เปนเงิน 672,650 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในผง.งบกลาง
1.4 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อกอสรางทอระบายน้ําและ ตั้งไวรวม 698,108 บาท

ปรับปรุงผิวจราจร
เพื่อจายเปนคาเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการกอสรางทอระบายน้ําและปรับปรุงผิวจราจรปที่ 1 ตาม  

สัญญากูเงินเลขที่  649/60/2552 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 วงเงินกู  5,955,000 บาท  ตั้งงบประมาณสงใชในป 
งบประมาณ 2553 ในการสงใชงวดที่ 1  เปนเงิน 698,108 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน ผง.งบกลาง)
1.5 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อกอสรางโรงฆาสัตว ตั้งไวรวม 990,055 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  ในการกอสรางโรงฆาสัตว  ปที่ 1    ตามสัญญากูเงินเลขที่    
628 / 39 / 2552   ลงวันที่  23 เมษายน 2552  วงเงินกู  8,540,000 บาท  ตั้งงบประมาณสงใชในปงบประมาณ 2553   
ในการสงใชงวดที่ 1  เปนเงิน 990,055 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
1.6 ชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  กรณีอยูระหวางการทําสัญญา 70,200 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกูกองทุนสงเสริมการเทศบาล ในกรณีอยูระหวางการทําสัญญา ที่ตองชําระ 
จายกอน เปนเงิน 70,200 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงานงบกลาง)

งบกลาง

งบประมาณรายจายท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ  2553
เทศบาลเมืองบานไผ

                    อําเภอบานไผ   จังหวัดขอนแกน                      
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
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1.7 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อซ้ือเคร่ืองจักรกล ตั้งไวรวม 1,499,379 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินกูกองทุนสงเสริมการเทศบาล        ในการจัดซื้อเครื่องจักรกล ปที่ 1       ตามสัญญากูเงินเลขที่    
634 / 45 / 2552   ลงวันที่  7  พฤษภาคม  2552  วงเงินกู  12,790,000 บาท  ตั้งงบประมาณสงใชในปงบประมาณ 2553   
ในการสงใชงวดที่ 1  เปนเงิน 1,499,379  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

2 รายจายตามขอผูกพัน ตั้งไว 3,999,699 บาท
2.1 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามขอบังคับสมาคม ส.ท.ท ตั้งไวรวม 119,207 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทยของป   2553     ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย    
แจงตามขอบังคับสมาคมสันนิบาตแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2541  ขอ  16 ซ่ึงกําหนดวา       สมาชิกตองชําระคาบํารุง 
ใหแกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยเปนรายป   ตามเกณฑที่ที่ประชุมใหญเปนผูกําหนด  โดยพิจารณา 
จากรายรับจริง        ประจําปที่ผานมาของสมาชิกยกเวน     เงินกู      เงินจายขาดสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท      
และจะตองไมนอยกวารอยละเศษหนึ่งสวนหกของ งบประมาณรายรับดังกลาว  ทั้งนี้ไมเกินเจ็ดแสนหาหมื่นบาท   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

คํานวณ  (รายรับจริง  2551 -  เงินอุดหนุน)
125,451,711.47   -    53,927,794.28   =   71,523,917.19  บาท

71,523,917.19  x  1     =       119,206.52    บาท
            6  x   100
จึงขอตั้งจาย       119,207      บาท

2.2 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ตั้งไว 1,357,184 บาท
เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญ   ขาราชการสวนทองถ่ิน         ตั้งจายในอัตรา    รอยละ    2     ของรายได 

ประจําปตามงบประมาณทั่วไป  โดยไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกูที่มีผูอุทิศให เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุน  
เฉพาะกิจตามหนังสือที่  มท  0313 / ว.1187     ลงวันที่   24   พฤษภาคม  2542   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(ปรากฎในแผนงานงบกลาง)

วิธีคํานวณ (ประมาณการรายรับประจําป  2553   -  เงินอุดหนุน)
119,040,000  -  51,180,820    =   67,859,180.-  บาท                    

 =   67,859,180   X   2    =   1,357,183.60-  บาท

ตั้งจายไว     1,357,184.-    บาท

2.3 เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ  (ช.ค.บ.) ตั้งไว 125,807 บาท
เพื่อเบิกจายเปนคาครองชีพผูรับบํานาญ  ของขาราชการสวนทองถ่ินที่มิใชตําแหนงครู (ช.ค.บ.) ตามจํานวนที่ 

จะตองจายจริงใหแกพนักงานเทศบาลผูรับบํานาญ เพื่อปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินชวยเหลือ
คาครองชีพผูรับบํานาญ   ของขาราชการสวนทองถ่ิน  (ฉบับที่ 9)   พ.ศ. 2547   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(ปรากฎตามแผนงานงบกลาง) จํานวน  5  รายคือ

100
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1. นายจงกล     ทวีวัฒน   ขาราชการบํานาญ    เดือนละ    1,376   บาท
2. นางสุลักษณ  นิสยันต ขาราชการบํานาญ    เดือนละ    2.708   บาท
3. นายสมัชชา  มณีบุญ ขาราชการบํานาญ    เดือนละ    2,189   บาท
4. นายสุริยวัตร  นครวงศ ขาราชการบํานาญ    เดือนละ    2,931   บาท
5. น.ส.บุษราคัม  นิสยันต  ขาราชการบํานาญ    เดือนละ    1,271   บาท

2.4 คาใชจายในการจราจร ตั้งไว 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจราจรในเขตเทศบาล เชน คาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร คาตีเสนจราจร แผงเหล็ก     

ปายจราจร สีทาถนน  และวัสดุอุปกรณอ่ืนที่จําเปนในการจัดการจราจร  และเปนคาใชจายใยการจัดหาอุปกรณและ  
ส่ิงที่ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง และเปนคาซอมแซมอุปกรณสัญญาณไฟจราจร และคาใชจายอื่นๆ เกี่ยวกับ 
การจราจร  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 6301/ว 4353  ลงวันที่ 20 ธันวาคม  2541 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  
ทั่วไป  (ปรากฏตามแผนงานงบกลาง) 

2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว 1,257,501 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม        ในสวนของนายจางและ พนักงานจางในอัตรารอยละ    10    

ของคาตอบแทนของพนักงานจาง    เพื่อใหพนักงานจางเทศบาล    ไดรับสิทธิประโยชนจากประกันสังคม    7    กรณี     
คือ    ประสบอันตราย       หรือเจ็บปวย      ทุพพลภาพ      ตาย     คลอดบุตร     สงเคราะหบุตร      ชราภาพและวางงาน  
โดยถือปฏิบัติตาม     พ.ร.บ.   ประกันสังคม   พ.ศ. 2533    แกไขเพิ่มเติม  ( ฉบับที่ 3 )   พ.ศ. 2542      และกฎกระทรวง  
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ   ฉบับดังกลาว

วิธีการคํานวณ     (ประมาณคาตอบแทนของพนักงานจางปงบประมาณ  2553 x 10)
100

12,574,270  x 10   =    1,257,427
100

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   1,257,501.-  บาท   (ปรากฎในแผนงานงบกลาง)

2.6 เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทการศึกษาภาคพิเศษ           ตั้ง 320,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในการศึกษาภาคพิเศษทางรัฐประศาสนศาตร  สาขาการปกครอง

ทองถ่ิน และสาขาอื่นๆ กับสถาบันการศึกษาที่มีขอตกลงกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
และปริญญาโท  สามารถศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นของรัฐ  และหลักสูตรตางๆ กวางขวางมากขึ้น ซ่ึงผูรับทุน  คือ  
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน      เจาหนาที่ทองถ่ิน     พนักงานจาง      รวมตลอดถึงลูกจางขององคกรปกครอง   
สวนทองถ่ิน   ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   ที่   มท 0808.2/ว 1342     ลงวันที่   18   กรกฎาคม  2550   
เร่ือง   การซักซอมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อใหทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท    ขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน  จากฐานรายไดทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไป   ที่ตองนํามาจัดทํางบประมาณ    ตามระเบียบ  
วาดวยวิธีการงบประมาณฯ ของปงบประมาณที่ผานมา    ขอ 1.4  รายไดเกิน  50  ลานบาท    แตไมเกิน  150  ลานบาท  
ใหตั้งงบประมาณสําหรับเปนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีไมเกินรุนละ 12 คน และปริญญาโท  ไมเกินรุนละ 6  คน  
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คิดเปนรายจายเพื่อการพัฒนาบุคลากร   ดานการศึกษารอยละ    0.56   ของเงินรายไดตอป    ซ่ึงเทศบาลเมืองบานไผ  
มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ตองนํามา จัดทํางบประมาณตามระเบียบวาดวยวิธีงบประมาณฯ ของปที่ผานมา        
จํานวน 125,451,711.47 บาท ประมาณการ ตั้งงบประมาณเงินทุนการศึกษา (125,451,711.47 x 0.56%) = 702,530  บาท  
โดยขอตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 200,000.-บาท เงินอุดหนุนกรณีตางๆที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ 120,000.-บาท  
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
2.7 เงินทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน  นักศึกษา  และผูดอยโอกาส ตั้งไว 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินทุนการศึกษาแกเด็กนัดเรียน  นักศึกษาและผูดอยโอกาส  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง 
ทองถ่ิน  ที่   มท. 0808.2 / ว 1365     ลงวันที่   30   เมษายน   2550      เร่ือง   หลักเกณฑการตั้งงบประมาณเพื่อเปนทุน 
การศึกษาสําหรับ   เด็กนักเรียน     นักศึกษา และ ผูดอยโอกาสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน        โดยอาศัยอํานาจ 
ตามระเบียบวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.2547  ขอ 4    ใหองคกรปกครอง สวนทองถ่ินสามารถตั้งงบประมาณรายจาย        โดยนําฐานรายไดทุกประเภท 
รวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไป    ที่ตองนํามาจัดทํางบประมาณ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และ แกไขเพิ่มเติมของปงบประมาณที่ผานมาคิดรายไดเกิน  50 ลานบาท   
แตไมเกิน 300 ลานบาท  ใหตั้งงบประมาณไดปละไมเกิน 2.5 %    ตองเปนการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกวาการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน   หรือเทียบเทา    แตตองไมสูงกวาปริญญาตรีประมาณการของปที่ผานมา   จํานวน 131,000,000   บาท   
ประมาณการตั้งงบประมาณเงินทุนการศึกษา    (131,000,000 x 2.5% )  = 3,275,000   บาท    โดยขอตั้งจาย  จํานวน   
50,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานงบกลาง)

2.8 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ ตั้งไว 570,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ ในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ 

การปองกันโรค  การฟนฟูสมรรถภาพหรือกิจการการบําบัดรักษาโดยภูมิปญญาพื้นบานแกประชาชนทุกกลุมวัยใน 
เขตเทศบาลเมืองบานไผ โดย สปสช. จะสนับสนุนงบประมาณ 37.50 บาท ตอหัวประชากรในเขตเทศบาลเมืองบานไผ   
(37.50 บาท x 30,200 คน เทากับ 1,132,500 บาท) โดยเทศบาลเมืองบานไผจะตองสมทบเงินอยางนอยรอยละ 50 คิดเปน
 566,250 บาทตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานงบกลาง)

3 เงินสํารองจาย ตั้งไว 1,019,200 บาท
เพื่อจายในกรณีเรงดวน  หรือจําเปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541      ขอ 19     ซ่ึงกําหนดวางบประมาณรายจายจะกําหนดใหมีเงินสํารองจายเพื่อ 
กรณีจําเปนไปตามความเหมาะสม โดยคณะผูบริหารทองถ่ินเปนผูมีอํานาจสั่งจาย  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(ปรากฎในแผนงานงบกลาง)

4 เงินชวยเหลือคาทําศพ ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ   คาทําศพพนักงานเทศบาล    พนักงานจางของเทศบาล     ลูกจางประจํา       คาทําศพ 

พนักงานจางเทศบาลที่ตายในระหวางรับราชการและปฏิบัติหนาที่  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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5 เงินอุดหนุนสําหรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ            ตั้งไว 5,878,200   บาท    

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพคนชรา       (ตามหนังสือที่ ขก 0128/3251   ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2545 การถายโอน 
งานสงเสริมพัฒนาศูนยสงเคราะหประจําหมูบาน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ หนังสือที่มท 0808.2/ว1798     
ลงวันที่    5    มิถุนายน   2552        ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553     
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)  อายุเกิน  60  ปขึ้นไป ที่มีฐานะยากจนไดรับเงินสงเคราะห   จํานวน 970  คนละ  
500   บาท / คน / เดือน    ตลอดป    ซ่ึงเปนโครงการตอเนื่องฯ     เปนการบรรเทาความเดือดรอนแกสูงอายุยากจน   
ไมมีรายไดในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบานไผ      และจายเปนคาธรรมเนียมเงินฝากธนาคาร จํานวน 58,200 บาท 
(เทศบาลจัดสรร จํานวน  844  คน เปนเงิน 5,064,000 บาท /รัฐบาลจัดสรร จํานวน 126 คน เปนเงิน 756,000 บาท   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนกรณีตางๆที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ756,000.-บาท จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 5,122,200.-บาท     
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง) ตามยุทธศาสตรที่  5.2 หนาที่   5-79  โครงการที่  5 

6 เงินอุดหนุนสําหรับเบี้ยยังชีพผูพิการและผูติดเชื้อเอดส ท่ีดอยโอกาสในสังคม           ตั้งไว 830,300   บาท    
เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพแกผูพิการและผูติดเชื้อเอดส ที่ดอยโอกาสในสังคม จํานวน 137  คนๆ ละ  500  บาท    

ตอเดือนเปนระยะเวลา  1 ป (ตามหนังสือที่ มท  0808.2/ว 1798  ลงวันที่  5  มิถุนายน  2552  เร่ืองซักซอมแนวทาง 
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  และจายเปนคาธรรมเนียมเงินฝากธนาคาร จํานวน  
8,300 บาท (เทศบาลจัดสรรเบี้ยยังชีพแกผูพิการและผูติดเชื้อเอดสฯ   จํานวน80 คน จํานวนเงิน  480,000  บาท   
รัฐบาลจัดสรรเงิน    เบี้ยยังชีพคนพิการ    จํานวน  27  คน จํานวนเงิน 162,000  บาท / เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส    
จํานวน    30   คน     จํานวนเงิน  180,000 บาท        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนกรณีตางๆที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ    
342,000.-บาท จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 488,300.-บาท         (ปรากฏในแผนงานงบกลางตามยุทธศาสตร  5.2   
หนาที่   5-79  โครงการที่  6 

***********************



 
 

 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําป ๒๕๕๓ 

 
สํานักปลัดเทศบาลฯ 

 
 
 
 

 



งบประมาณรายจายท้ังสิ้น ตั้งไวรวม 21,983,447
1 รายจายประจํา ตั้งไวรวม 21,783,447

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 9,485,981
1.1.1 ลักษณะเงินเดือน/คาตอบแทนผูบริหารเทศบาล ตั้งไว 1,156,375

 -เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีฯ ตั้งไว 649,375
เพื่อจายเปนเงินเดือน ตําแหนง นายกเทศมนตรี  และ    รองนายกเทศมนตรี จํานวน  4  อัตรา ตามหนังสื

กระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0804.3/ว 1638  ลว. ที่ 13 ตุลาคม  2547  เร่ือง  การปรับปรุงคาตอบแทนของผูบริหา
สมาชิกสภาทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบล  คือ เทศบาล มีรายไดจ
ของปงบประมาณที่ลวงมาแลว ต้ังแต  50  ลานบาท  แตไมเกิน  100 ลานบาท จะตองจายเงินเดือนผูบริหารเทศบ
นายกเทศมนตรีเดือนละ 25,000 บาท    และ  รองนายกเทศมนตรี   เดือนละ 13,750  บาท     ต้ังจายจากเงินรายไ
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

  -เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรฯี ตั้งไว 253,500
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  นายกเทศมนตรี  และตําแหนงรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  4  อัตรา  ตา

หนังสือ กระทรวงมหาดไทย    ที่  มท  0804.3/ว 1638   ลงวันที่  13  ตุลาคม  2547  เร่ือง  การปรับปรุงคาตอบแ
ของผูบริหารและ สมาชิกสภาทองถิ่น  ขององคการบริหารสวนจังหวัด    เทศบาล    และองคการบริหารสวนตํา
คือ เทศบาลมีรายไดจริง ของปงบประมาณที่ลวงมาแลวต้ังแต 50 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท  จะตองจายเ
ประจําตําแหนงผูบริหารเทศบาล  ดังนี้

นายกเทศมนตรี เดือนละ 8,000 บาท
รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท

ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)
  -เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีฯ ตั้งไว 253,500
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษผูบริหารเทศบาล ตําแหนง   นายกเทศมนตรี    และรองนายกเทศมนตรี

จํานวน  4  อัตรา    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที่ มท 0804.3/ว 1638    ลงวันที่  13  ตุลาคม  2547   เร่ือง 
ปรับปรุง คาตอบแทนของผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น      ขององคการบริหารสวนจังหวัด   เทศบาล   และ
องคการบริหารสวนตําบล  คือ เทศบาลมีรายไดจริงของปงบประมาณที่ลวงมาแลวต้ังแต  50  ลานบาท  แตไมเกิ
100 ลานบาท      จะตองจายเงิน  คาตอบแทนพิเศษผูบริหารเทศบาล ดังนี้

หนวยงาน สํานักปลัด

งบประมาณรายจายท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ  2553
เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ   จังหวัดขอนแกน
รายจายจําแนกตามหนวยงาน



นายกเทศมนตรี เดือนละ 8,000 บาท
รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)
1.1.2 ลักษณะเงินเดือน/คาตอบแทนเลขานุการและท่ีปรึกษานายกฯ ตั้งไว 201,875

 -เงินเดือนท่ีปรึกษานายกฯและเลขานุการนายกฯ
เพื่อจายเปนเงินเดือน  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน  2  อัตรา  และเลขานุการนายกเทศมนตรี   จํานว

1 อัตราตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    ที่  มท  0804.3/ว 1638   ลงวันที่  13  ตุลาคม  2547  เร่ือง  การปรับปร
คาตอบแทนของ ผูบริหารและสภาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตํา
คือ เทศบาลมีรายไดจริง ของปงบประมาณที่ลวงมาแลวต้ังแต 50 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท จะตองจาย 
เงินเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  จํานวน  2  อัตรา  และเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ จํานวน  1 อัตรา ดังนี้    
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ     6,250    บาท  เลขานุการนายกเทศมนตรี    เดือนละ   8,750   บาท        
ต้ังจายจากเงินรายได      (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป    งานบริหารทั่วไป)
1.1.3 ลักษณะเงินเดือนพนักงานเทศบาลฯ ตั้งไว 5,726,528

ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 5,214,008
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 25  อัตรา ต้ังจายจากเงินร

(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป จํานวน19 อัตรา 4,317,392 บาท และแผนงานรักษาความสง
งานปองกันฯจํานวน 4  อัตรา 582,432 บาท งานรักษาความสงบเรียบรอยฯ จํานวน 2 อัตรา 314,184 บาท)

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 512,520
 -เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับขาราชการตามระเบียบฯ ตั้งไว 105,960

 เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานฯ  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไ
69,960  บาท แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ  18,000 บาท งานรักษาความสงบฯ 18,000 บาท)

 -เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)  ตั้งไว 3,360
 เพื่อจายเปนเงินเพิ่มอ่ืนๆที่จายควบกับเงินเดือน เชน เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ต้ังจายจากเงิ
รายได  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ  3,360 บาท )
  -เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว 201,600

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  ของปลัดเทศบาล   รองปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานว
2  อัตรา   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    ในอัตราเดือนละ     5,600   บาท    จํานวน  1  อัตรา     ต้ังจายจากเงินราย
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

 -คาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนทองถิ่น ตั้งไว 201,600
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ของปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานว

2 อัตรา หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท   จํานวน 1  อัตรา   ต้ังจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)



1.1.4 ลักษณะคาจางประจํา ตั้งไว 2,401,203
ประเภทคาลูกจางประจํา ตั้งไว 2,307,437
เพื่อจายเปนเงินคาจางประจําลูกจางประจําใน งานบริหารทั่วไป  5  อัตรา  งานปองกัน ฯ  7  อัตรา งานเท

3 อัตรา   ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 786,144 บาท และแผนงานรั
ความสงบภายใน     งานปองกันฯ  1,080,305  บาท  งานรักษาความสงบเรียบรอยฯ   440,988  บาท )

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ  ตั้งไว 93,766
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจางประจําตามระเบียบฯ ตั้งไว 48,720

 เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวลูกจาประจํา  ต้ังจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานรักษาความ
ภายใน   งานปองกันฯ  30,720 บาท งานรักษาความสงบเรียบรอยฯ   18,000 บาท )

เงินคาตอบแทนพิเศษ ตั้งไว 45,046
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ  ต้ังจายจากเงินรายไ

(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 37,858 บาทและแผนงานรักษาความสงบภายในงานปองกนั
7,188บาท)
1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไวรวม 3,148,366
1.2.1 คาจางชั่วคราว  ประเภท  คาตอบแทนพนักงานจางของเทศบาล ตั้งไว 2,453,566

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางของเทศบาล และเงินที่ไดรับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทน
ตามผลการ ประเมินการปฏิบัติและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง     ที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้นไป
จํานวน   (3%-5%)  ของอัตราคาตอบแทนกอนในปน้ัน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.ขอนแก
เร่ือง  หลักเกณฑและ เงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจางสําหรับเทศบาล      ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 ที่ปฏิบัติหนาที
ในงานธุรการ จํานวน 5 อัตรา , งานการเจาหนาที่ จํานวน 2 อัตรา ,งานทะเบียนราษฎรจํานวน 1 อัตรา,งานปองก
จํานวน 23 อัตราและงานรักษาความ สงบเรียบรอยฯ 7 อัตรา   

พนักงานจางตามภารกิจแผนงานบริหารทั่วไป  3  อัตรา แผนงานรักษาความสงบฯ   8  อัตรา
พนักงานจางทั่วไปแผนงานบริหารทั่วไป    5  อัตรา    แผนงานรักษาความสงบฯ  22  อัตรา

ต้ังจายจากเงินรายได    (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  541,402  บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน  
งานปองกันฯ  1,485,444  บาท  และงานรักษาความสงบเรียบรอยฯ  426,720  บาท )   
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ  ตั้งไว 694,800

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตามระเบียบฯ ตั้งไว 694,800
 เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่
155,280  บาท งานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ  413,520 บาท งานรักษาความสงบเรียบรอยฯ  126,000



1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 7,493,600
1.3.1 คาตอบแทน  ตั้งไวรวม 2,360,600

1 คาตอบแทน  ประเภท  เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล  ตั้งไว 1,698,000
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน   ประธานสภาเทศบาล   จํานวน   1   อัตรา    รองประธานสภาเทศ

จํานวน  1  อัตรา  สมาชิกสภาเทศบาล    จํานวน     16     อัตรา    รวม   18    อัตรา    ตามหนังสือกระทรวงมหาด
ที่ มท 0804.3/ว 1638  ลงวันที่ 13 ตุลาคม  2547  เร่ือง การปรับปรุงคาตอบแทนของผูบริหารและสมาชิกสภาทอ
ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล คือ เทศบาลมีรายไดจริงของปงบประม
ที่ลวงมาแลวต้ังแต 50 ลานบาท แตไมเกิน 100  ลานบาท จะตองจายเงินคาตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศ
รองประธานสภาเทศบาล  ดังนี้

ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 13,750 บาท
รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 11,250 บาท
สมาชิกสภาเทศบาล  เดือนละ        8,750 บาท

ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
2 คาตอบแทน ประเภท  ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 100,000
เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (โบนัส)ใหแก  พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงาน

ของเทศบาลตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 25  ลงวันที่  9  มีนาคม  2548 เร่ือง การ
ประโยชน ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่
ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)  

3 คาตอบแทน ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งไว 36,000

เพื่อจายเปนเงินรางวัลเจาหนาที่ตํารวจ ที่มาปฏิบัติงาน  จํานวน 2  อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานรักษาความสงบเรียบรอยฯ  36,000 บาท)

4 คาตอบแทน ประเภท คาเบี้ยประชุม         ตั้งไว 10,000
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการของสภาเทศบาล  ที่สภามอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในสมัยประช

และนอกสมัยประชุมซึ่งตามปกติเบิกจายในวันละ  250  บาท/วัน และใหประธานกรรมการไดรับเบี้ยประชุมเพิ่
อีกหนึ่งในสี่ ของอัตราเบี้ยประชุม ต้ังจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  10,000 บาท)

5 คาตอบแทน   ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ    ตั้งไว 160,000
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงา

ที่มีคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริ
งานบริหารทั่วไป  60,000  บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันฯ  50,000 บาท งานรักษาความ
เรียบรอยฯ 50,000 บาท)    



6 คาตอบแทน   ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว 142,000
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจาง  ที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ   ต้ังจ

จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  100,000 บาท และแผนงานรักษาความส
งานปองกันฯ  30,000  บาท  งานรักษาความสงบเรียบรอยฯ   12,000  บาท )

7 คาตอบแทน  ประเภท   เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 140,000
เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการดานการคารักษาพยาบาล   ใหแก นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  พนักงา

ลูกจางประจํา และบุคคลในครอบครัว  ที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนง
บริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป     100,000    บาท    และแผนงานรักษาความสงบภายใน     งานปองกันฯ
30,000    บาท  งานรักษาความสงบเรียบรอยฯ  10,000 บาท)

8 คาตอบแทน  ประเภท เงินชวยเหลือบุตร   ตั้งไว 600
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือบุตรใหแกพนักงานและลูกจางในสังกัดสํานักปลัดเทศบาลงานธุรการ งานบริห

งานทะเบียนและบัตร   งานปองกันฯ   งานเทศกิจ   ที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป )

9 คาตอบแทน  ประเภท คาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการและเจาหนาท่ีดําเนินการสอบ   
ตั้งไว 50,000

เพื่อจายเปนคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินการสอบในการสอบ
คัดเลือก หรือคัดเลือกพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น  การโอนพนักงานเทศบาลหรือขาราชการประเภ
อ่ืนมาแตงต้ังให ดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาที่วาง  ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการเบิกคา ใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542   ,     
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาตอบแทนการสอบ พ.ศ.2549  พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรม
 พ.ศ.2547 และประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง    กําหนดรายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีสิทธิไดรับ 
เบี้ยประชุมเปนรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเปนรายเดือนและเปนรายคร้ังสําหรับกรรมการ        อนุกรรมการ
เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ พ.ศ.2551 ต้ังจายจากเงินรายได(แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

10 คาตอบแทน  ประเภท คาตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล   
ตั้งไว 20,000

เพื่อจายเปนคาตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล  สายงานวิทยาศาสต
และ เทคโนโลยี  ในอัตรา 1,500 บาท / คน (ตอการประเมิน1ราย)ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดขอนแกน  เร่ือง กําหนดคาตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลสายงาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ลงวันที่ 17  กันยายน  2546  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไ
งานบริหารทั่วไป)



11 คาตอบแทน ประเภท คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ
(เลื่อนไหล) ท่ีมาจากบุคคลภายนอก ตั้งไว 4,000
เพื่อจายเปนคาตอบแทนของคณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ(เลื่อนไห

เฉพาะ กรรมการที่ไดรับการแตงต้ังจากบุคคลภายนอกเทศบาล  โดยจายคาตอบแทนในอัตรา 250 บาท / คน /  
การประเมิน 1 ราย) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน    เร่ือง    กําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการประเมินผลงาน สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ(เลื่อนไหล) ที่มาจากบุคคลภายนอก  ลงวัน
 มิถุนายน  2547  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)

1.3.2 คาใชสอย        ตั้งไวรวม 4,196,000
1 คาใชสอย   ประเภท  ก.  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ       ตั้งไว 714,000

    - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการประเภทตางๆ ตั้งไว 242,000
คารับวารสารตาง ๆ , คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ  ,   คาโฆษณาและเผยแพร   เชน    แผนพั

คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ คาเบี้ยประกัน   เชน  คาลงทะเบียน ส.ท.ท.  ,  คาจางเหมาบริการ
คาจางเหมาแรงงานให บุคคลภายนอกที่ทํางานอยางใดอยางหนึ่ง   ,      คาติดต้ังไฟฟา    ,    คาติดต้ังประ
คาติดต้ังโทรศัพท      ฯลฯ    ต้ังจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  
200,000 บาท และแผนงานรักษา ความสงบภายใน   งานปองกันฯ  30,000  บาท   งานรักษาความสงบ 
เรียบรอยฯ  12,000  บาท )

 -โครงการจางครูฝกนําเตนแอโรบิกตามโครงการขยับกาย ตั้งไว 12,000
   สบายชีวี(Sport day)
เพื่อจายเปนคาจางครูฝกนําเตนแอโรบิก ตามโครงการสุขภาพขยับกายสบายชีวี(Sport day)ข

เทศบาล  เมืองบานไผโดยเบิกจายตามระเบียบหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว 1452ล
ที่  29  พฤษภาคม พ.ศ.2541  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)
จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2553-2555)  ตามยุทธศาสตรที่ 3.2  หนาที่ 5-57  โครงการที่ 2

 -โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันสําคัญของชาติ
ตั้งไว 100,000

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อธง  ธงทิว  โคมไฟ  ไฟประดับ  ตราสัญลักษ  และวัสดุอุปกรณตางๆเพื่
ในการประดับตกแตง    ต้ังจายจากเงินรายได  ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)  
จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2553-2555)  ตามยุทธศาสตร  ที่ 3.3  หนาที่ 5- 65    โครงการที่ 13

 - โครงการจางเหมาเอกชนทําความสะอาดสํานักงานและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชกา
ตั้งไว 348,000

เพื่อจายเปนคาจางเหมาเอกชนทําความสะอาดสํานักงานเทศบาลหลังใหญ   ทั้งชั้นบน - ชั้นล
และอาคารกองการศึกษาชั้นบน,หองประชุมสภาเทศบาล ดานลาง รวมถึงหองน้ํา  หองสุขาทั้งหมด 



ในอาคาร 2 อาคาร รวมพื้นที่ประมาณ     1,820    ตารางเมตร    และจางรักษาความปลอดภัยสถานที่ราช
บริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ   ต้ังจายจากเงินรายได  ( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป    
งานบริหารทั่วไป)จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตรที่ 7.3 หนาที่ 5-93โครงการที่

 -โครงการปลูกพืชเศรษฐกิจเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ตั้งไว 12,000
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพันธุตนไมเศรษฐกิจ    เชน   ตนไผ    ตนยางนา      ตนยูคาลิปตัส     ฯล

ต้ังจายจากเงินรายได( ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25
  -2555)   ตามยุทธศาสตรที่ 2.4  หนาที่ 5-52 โครงการที่ 1

2 คาใชสอย   ประเภท  ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 320,000
เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ  และสิ่งกอสรางตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักป

เทศบาล ที่ชํารุดเสียหาย หรือเสื่อมสภาพ   ไมสามารถใชการไดเชน เคร่ืองถายเอกสาร เคร่ืองพิมพดีดไฟ
รถยนต เคร่ืองคอมพิวเตอร รถจักรยานยนต โตะ  เกาอ้ี  ตูเก็บเอกสาร   เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองรับโทรศ
คาบํารุงรักษา หรือซอมแซมสิ่งกอสราง เชน ซอมแซมสํานักงานที่ชํารุด  หองน้ํา ประตู หนาตาง  บานพั
และคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน ๆ ที่ชํารุด  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหา
ทั่วไป     งานบริหารทั่วไป        200,000    บาท       และแผนงานรักษาความสงบภายใน         งานปองกั
100,000  บาท  งานรักษาความสงบเรียบรอยฯ  20,000  บาท)

3 คาใชสอย  ประเภท  ค.  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       ตั้งไว 1,377,000
  -  คารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งไว 230,000
เพื่อจายเปนคารับรองบุคคลที่มาตรวจงาน    นิเทศงาน  เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน   คณะกรรม

คณะอนุกรรมการ  ที่ไดรับแตงต้ังตามกฎหมายหรือตามระเบียบ/หนังสือสั่งการของ  กระทรวงมหาดไท
ซึ่งมิใช เปนการประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการอันเปนโครงการและมีชวงเวลาที่แนนอน  คาใชจ
ในการจัดงาน ตาง ๆ ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2
โดยถือจายไดไมเกิน   1% ของรายไดจริง  ของปงบประมาณที่ลวงมาแลว  โดยไมรวมเงินอุดหนุน   เงิน
หรือเงินที่มีผูอุทิศให  รายไดจริงของปที่ลวงมา เทากับ 125,451,711.47 บาท-เงินอุดหนุน  53,927,794.2
บาท  คารับรองที่จะตั้งได คือ 125,451,711.47-53,927,794.28 = 71,523,917.19 x 1% บาท ดังนั้นเงินคา 
รับรองที่เทศบาล  ถือจายไดตามระเบียบฯ   จํานวน 715,239 บาท แตขอต้ังงบประมาณไว 230,000  บาท
ต้ังจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

  -  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ตั้งไว 47,000

เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองคาอาหารและเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คาพิมพเอกสารในการประช
สภาฯหรือคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ  ที่ไดรับแตงต้ังตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯหรือ 



หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น กับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ต้ังจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป    งานบริหารทั่วไป)

 - โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ตั้งไว 20,000
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  ประจําป 2553 ตาง ๆ ในวันเทศบาล  

(24 เมษายน ) เชน  คาดอกไม     ธูปเทียน    คาปจจัยถวายพระ   คาเคร่ืองไทยธรรม   คาอาหารเลี้ยงพระ
คาของขวัญของรางวัล   คาจัดทําปายนิทรรศการ    คาอาหาร    คาน้ําแข็ง    คาเคร่ืองดื่ม  คาเคร่ืองเซนไห
ศาลพระภูมิ  คาจัดซื้อพันธุไมและ รวมทั้งคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรม     ต้ังจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)  จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)  
ตามยุทธศาสตร  ที่ 7.3  หนาที่  5-93  โครงการที่ 3 

  - โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู  พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพ  คณะผูบริหารเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจาง และพนักงานจ ตั้งไว 100,000

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม คณะผูบริหารเทศบาล    สมาชิกสภาเทศบาล    พนักง
ลูกจาง และพนักงานจาง  โดยมีคาใชจายดังนี้       คาตอบแทนวิทยากร      คาเชาสถานที่    คาตกแตงสถ
คาวัสดุสํานักงาน  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาจาง
โดยสาร คาใชจายอ่ืน ๆ     ที่จําเปนตองใชในโครงการ       ต้ังจายจากเงินรายได      (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)  จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)  ตามยุทธศาสตร  ที่ 7.2   หนา
5-90  โครงการที่ 2 

 -โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจางดีเดน ตั้งไว 15,000
เพื่อจายเปนเงินรางวัลแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางที่ปฏิบัติงานดวย

ความวิริยะอุตสาหะเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวมจนบังเกิดผลดีแกทางราชการ และเพื่อเปนขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติ งานตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)   
จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 -    -2555)  ตามยุทธศาสตร  ที่ 7.2   หนาที่ 5-90  โครงการที่ 3

 -โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  ประจําป  
ตั้งไว 30,000

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.)  ประจําป2553 จํานวน 3  คร้ัง ๆ ละ  1  วัน  ต้ังแตเดือน  ตุลาคม  2552  ถึงเดือน กันยายน 2553
เพื่อจายเปนคาวัสดุ  อุปกรณคาตอบแทนวิทยากร คาใชจายในพิธีเปดปด การประชุม คาจัดเลี้ยงอาหาร 
กลางวัน อาหารวางเคร่ืองดื่ม   และ คาใชจายอ่ืนที่จําเปน  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานรักษ
ความสงบภายใน  งานปองกันฯ)จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)  ตามยุทธศาสตร  ที่ 2.2   หนาที
 5-42  โครงการที่ 5



-โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. ตั้งไว 15,000
เพื่อจายเปนคาจัดทํากิจกรรมสถาปนาวัน   อปพร.      จายเปนคาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน นํ้าดื

คาจัดซื้อ  วัสดุอุปกรณตาง ๆ       ที่ใชในการทํากิจกรรม ต้ังจายจากเงินรายได      (ปรากฏในแผนงานรัก
ความสงบภายใน     งานปองกันฯ)    จากแผนพัฒนาสามป   (พ.ศ.2553-2555)     ตามยุทธศาสตร  ที่ 2.2
หนาที่ 5-45  โครงการที่ 16

 -โครงการจัดตั้งเจาหนาท่ีเพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินฯ
ตั้งไว 400,000

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูอํานวยการศูนย  อปพร.เท
เมืองบานไผ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.
ขอ 6(3) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่  มท  0407/ว.996 ลงวันที่ 14 กันยายน  2526  ต้ังจ
จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันฯ) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.255
  -2555) ตามยุทธศาสตร   ที่ 2.2   หนาที่ 5-42  โครงการที่ 3

 -โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลฯ ตั้งไว 70,000
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธโครงการ      คาเบี้ยเลี้ยงใหกับเจาหนาที่แ

สมาชิก  อปพร.  ที่รวมต้ังจุดตรวจตามโครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลฯ ประจําป   2553   
ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันฯ) จากแผนพัฒนาสามป  
(พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร  ที่  2.2  หนาที่  5-44  โครงการที่ 10,11

 -โครงการกูชีพ(EMS) / กูภัย (EMA) ตั้งไว 100,000
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูอํานวยการศูนย  อปพร.เท

เมืองบานไผ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2
ขอ 6(3)  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนมาก  ที่   มท  0407/ว.996   ลงวันที่  14  กันยายน  2526
ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายในงานปองกันฯ) จากแผนพัฒนาสามป  
(พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร    ที่ 2.2   หนาที่ 5-45  โครงการที่  17

 -โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด ตั้งไว 20,000
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธโครงการ   คาเคร่ืองเสียง    คาอาหารวางแ

เคร่ืองดื่มคาใชจายอ่ืนที่จําเปน ตามหนังสืออําเภอบานไผ ที่  ขก 0217/2800 ลงวันที่17  มิถุนายน 2551ให
วันที่  26  มิถุนายน ของทุกป เปนวันตอตานยาเสพติด ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานรักษาคว
สงบภายใน งานปองกันฯ )   จากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2553-2555)  ตามยุทธศาสตร ที่  2.3  หนาที่  5-5
 โครงการที่  3 

 -โครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางวินัยจราจรประจําป ตั้งไว 30,000
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม จํานวน1รุน เปนคาวิทยากร  อาหารกลางวัน อาหารวา

เคร่ืองดื่ม คาจัดทําเอกสารและคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ต้ังจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานรักษาความสงบฯ)ยุทธศาสตรที่2.2 หนาที่ 5-50/1โครงก



 -โครงการจัดระเบียบถนน ทางเทาและการจราจร ตั้งไว 200,000
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดระเบียบถนน ทางเทาและจราจร เชน คาจัดทําเอกสารแล

คาวัสดุอุปกรณตางๆ ทําปายประชาสัมพันธ ปายจุดผอนผัน ปายจราจร ซื้อสีเพื่อตีเสนจุดผอนผัน และจร
รายจายอ่ืน ที่เกี่ยวของกับโครงการตั้งจายจากเงินรายไดคาใชจายอ่ืน ๆ ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน
แผนงานรักษาความ สงบภายใน  งานรักษาความสงบเรียบรอยฯ)จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555
ตามยุทธศาสตร  ที่ 2.2  หนาที่ 5-50/1  โครงการที่  41
  -โครงการฝกอบรมจัดตั้งยุวอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน ตั้งไว 50,000

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวนยุวอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 
เปนวิทยากร คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจัดทําเอกสารและคาวัสดุอุปกรณตางๆ  ที่ใชในก
ฝกอบรม   คาใชจายในการพิธีเปดปดการฝกอบรมและรายจายอ่ืนๆ    ต้ังจายจากเงินรายได    (ปรากฏใน
แผนงานรักษาความ สงบภายในงานปองกันฯ)จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร  
ที่ 2.2 หนาที่ 5-45โครงการที่13
  -โครงการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน ตั้งไว 50,000

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  จํานวน  1
เปนวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจัดทําเอกสารและคาวัสดุอุปกรณตางๆ  ที่ใชในก
ฝกอบรม   คาใชจายในการพิธีเปดปด     การฝกอบรมและรายจายอ่ืนๆ    ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏ
แผนงานรักษาความ สงบภายในงานปองกันฯ)จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร  
ที่ 2.2 หนาที่5-44 โครงการที่12

4 คาใชสอย  ประเภท  ง.  รายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ               
ตั้งไว 1,785,000

  -   คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ
ตั้งไว 365,000

เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   เชน   คาเบี้ยเลี้ยง    คาอาหาร     คาเชาที
คาพาหนะ  คาบริการจอดรถยนต  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
คาใชจายอ่ืนที่จําเปนใหแกคณะผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและลูกจางที่มสี
เบิกได ตามระเบียบฯ คาซื้อพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม และพวงมาลา พานพุม  สําหรับใชใน
งานพิธีตาง ๆ เชน  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ    คาของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล  เพื่อจายเปน
ของขวัญของรางวัล  หรือ เงินรางวัล ใหแกผูมีเกียรติ  ที่มาเยี่ยมชมกิจการของเทศบาล ต้ังจายจากเงินราย
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  300,000  บาท   และแผนงานรักษาความสงบภายใ
งานปองกันฯ    50,000     บาท   งานรักษาความสงบเรียบรอยฯ   15,000  บาท)



  -   คาใชจายในการเลือกตั้งฯ ตั้งไว 1,400,000
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกต้ังทั่วไป  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหาร

งานบริหารทั่วไป)จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)  ตามยุทธศาสตร  ที่ 7.1  หนาที่ 5-89 โครงการ
  -   คาสินไหมทดแทน ตั้งไว 20,000
เพื่อจายเปนคาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน ใหกับคูกรณีที่ไดรับความเสียหายที่

เทศบาลหรือรายจายอ่ืนๆ ที่ไมเขาลักษณะรายจายอ่ืนๆ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน บริหา

1.3.3 คาวัสดุ ตั้งไวรวม 937,000
1 คาวัสดุ  ประเภท  วัสดุสํานักงาน   ตั้งไว 139,500
เพื่อจายเปนคา  กระดาษ หมึก  ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด  ยางลบ  เข็มหมุด เทปใส เทปหนังไก กระดาษ

กระดาษคารบอน  นํ้ายาลบกระดาษไข กระดาษไขคอมพิวเตอร ลวดเย็บ กระดาษ กาว  สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ขาราชการ  แบบพิมพ  ผาสําลี  แปรงลบกระดาน  ตรายาง   ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจากการจางพมิ
ของใชในการบรรจุหีบหอ    ขี้ผึ้ง   ขาตั้ง(กระดานดํา)   ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร นํ้าดื่ม  ผาหมึกพิมพดีดไฟฟ
เทปลบคําผิด     คาถายเอกสาร      นํ้ายาลบคําผิด      สมุดเบอรสอง    กระดาษกาวสองหนา    กระดาษสี    ผาห
เคร่ืองพิมพดีด    ลวดเสียบกระดาษ    กระดาษชารท   ผาริมเขียว   เคร่ืองตัดกระดาษ  เคร่ืองเย็บกระดาษ  กุญแจ
เคร่ืองดับเพลิง  พระบรมฉายาลักษณแผงปดประกาศ     กระดานดํา      รวมถึงกระดานไวทบอรด    แผนปายชือ่
หนวยงาน  แผนปายจราจร   หรือแผนปายตาง ๆ มูลี่    มานปรับแสง (ตอผืน)  พรม(ตอผืน)   นาฬิกาตั้งหรือแขว
เคร่ืองคํานวณเลข พระพุทธรูป   พระพรมรูปจําลอง  แผงกั้นหอง กระเปา ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในแผนงาน บริหารทั่วไป    งานบริหารทั่วไป   120,000  บาท     และแผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันฯ      13,500    บาท  งานรักษาความสงบเรียบรอยฯ    6,000  บาท )

2 คาวัสดุ  ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทยุ   ตั้งไว 70,000
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟาและวิทยุ    เชน  สายไฟฟา    หลอดไฟ  ปลั๊กไฟฟา ฟว

สวิตซไฟฟา      ขาหลอดฟลูรอเรสเซนต   เบรกเกอร   มูฟว่ิงคอยส   คอนเดนเซอร  หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร  
สตารทเตอร  สายอากาศ  ลําโพง ไฟฉาย  อุปกรณเคร่ืองเสียงตามสายระบบเสียงตามสาย  ถานวิทยุ สื่อสาร  ฯล
ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท และแผนงานรักษาความ
สงบภายใน  งานปองกันฯ   15,000 บาท งานรักษาความสงบเรียบรอยฯ 5,000  บาท ) 

3 คาวัสดุ   ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว   ตั้งไว 29,000
เพื่อจายเปนคา    ไมกวาด    ถังน้ํา   แปรง   เขง   มุง   ผาปูที่นอน   ปลอกหมอน  หมอน   ผาหม   ผาปูโต

ถวยชามชอนสอม     แกวนํ้า    จานรองแกว     กระจกเงา     นํ้ายาลางหองน้ํา    นํ้ายาลางจาน    กอนหอมดับกลิ่
นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน   นํ้ายาถูพื้น   ปุงเตา   นํ้ายาเช็ดกระจก   ผงซักฟอก   สบู  กระดาษชําระ  กระติกน้ํารอน  
กระติกน้ําแข็ง ผงซักฟอก  กะละมัง  ขันน้ํา  แปรงลางหองน้ํา โองน้ํา ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได ( ปรากฏใน 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 17,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ   
9,000  บาท  งานรักษาความสงบเรียบรอยฯ  3,000  บาท )



4 คาวัสดุ  ประเภท  วัสดุกอสราง   ตั้งไว 21,000
เพื่อจายเปนคา  ไมตาง ๆ  นํ้ามันทาไม  ทินเนอร    สี   แปรงทาสี    ปูนซีเมนต    ปูนขาว    ทราย      อิฐห

ซีเมนต  บลอก กระเบื้อง  สังกะสี  ตะปู  คอน  คีม  ชะแลง  จอบ  เสียม  สิ่ว  ขวาน  สวาน  เลื่อย  กบไสไม  เหล็
ตลับเมตร  อุปกรณประปา ทอตาง ๆ โถสวม  อางลางมือฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท
 15,000  บาท  และแผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ  5,000 บาท งานรักษาความสงบเรียบรอยฯ 1,000  บ

5 คาวัสดุ    ประเภท   วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 60,000
เพื่อจายเปนคา แบตเตอรี่  ยางนอกยางใน   สายไมล   ตลับลูกปน  นํ้ามันเบรก  เบาะรถ  หัวเทียน ไขควง

 กระจกมองขางรถยนต ,   รถจักรยานยนต     กันชนรถยนต     ฟลมกรองแสง     เข็ดขัดนิรภัย     ไสกรองอากาศ
ไสกรองน้ํามันเคร่ืองเข็มขัดนิรภัย ไสกรองเบนซิน/โซลา และอะไหลเคร่ืองยนตตาง ๆ ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายไ
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   10,000  บาท   และแผนงานรักษาความสงบฯ  งานปองกนั
45,000   บาท   งานรักษาความสงบเรียบรอยฯ  5,000  บาท )

6 คาวัสดุ   ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 430,000
เพื่อจายเปนคา  นํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  นํ้ามันดีเซล   เบนซิน  นํ้ามันกาด นํ้ามันเตา  แกสหุงตม

นํ้ามันเคร่ือง  นํ้ามันจาระบี    ฯลฯ    ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
180,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ 230,000  บาท  งานรักษาความสงบ ฯ  20,000บาท )

7 คาวัสดุ  ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 14,500
เพื่อจายเปนคา  กระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี       แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร วีดีโอเทป

 มวนเทปเปลา เมมมอรี่สติกของกลองดิจิตอล  ลางอัดภาพขยายภาพ  ถานใสกลองถายรูป  ภาพถายดาวเทียม 
ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  3,000  บาท และแผนงานรักษา
ความสงบ   ภายใน  งานปองกันฯ  1,500  บาท  งานรักษาความสงบเรียบรอยฯ  10,000  บาท )

8 คาวัสดุ  ประเภท  วัสดุเคร่ืองแตงกาย ตั้งไว 30,000
เพื่อจายเปนคาชุดปองกันภัยฝายพลเรือนและชุดเจาหนาที่เทศกิจ เชน เสื้อ กางเกง ผา  หมวก รองเทา ถุง

 เข็มขัด    ผาผูกคอเครื่องหมายยศและสังกัด  ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภา
งานปองกันฯ     20,000  บาท  งานรักษาความสงบเรียบรอยฯ  10,000 บาท)   

9 คาวัสดุ   ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 50,000
เพื่อจายเปนคา แผนหรือจานบันทึกขอมูล   (Diskette , Floppy ,  Disk ,  Removable Disk ,Compact Disc

เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape , Cassette Tape Tape , Cartridge Tape)หัวพิมพ หรือ แถบพิมพสําหรับ
เคร่ืองพิมพคอมพิวเตอรตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพแบบเลเซอร     กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแปน 
อักขระ หรือแปนพิมพ  เมนบอรด (Main Board)  เมมโมร่ีซิป (Memory Chip)  เชน RAM   คัตซีทฟตเดอร  
เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ(Printer Switch Box) เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Hup) แผนวงจร 
อิเล็กทรอนิกส (Card)เชนEthernet Card, Land card , Anti virus Card ) เปนตน เคร่ืองอานและบันทึกขอมูล 



แบบตาง ๆ  เชน แบบดิสกเก็ต (Diskette)  แบบฮารดดิสก (Hard Disk) แบบซีดีรอม  (CD-ROM) แบบออพติคอ
เปนตน เคร่ืองอานขอมูลแบบซีดีรอม  โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000.-
บาท ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  38,000  บาท     และ 
แผนงานรักษา ความสงบภายใน  งานปองกันฯ  9,000  บาท งานรักษาความสงบเรียบรอยฯ  3,000  บาท)

10 คาวัสดุ   ประเภท   วัสดุเคร่ืองดับเพลิง ตั้งไว 90,000
เพื่อจายเปนคาทอดูด  หัวฉีด  สายสงน้ําดับเพลิง  ขอตอ  ขอแยก  เคร่ืองดับเพลิงเคมี พรอมตูเก็บสายดับเ

 ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ)
11 คาวัสดุ   ประเภท  วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว 3,000

เพื่อจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ ที่ไมสามารถตั้งจายได ในวัสดุประเภทใดได เชน ผาใบ ผาพลาสติก คลิปติดบัต
พลาสติก ใสบัตรมิเตอรนํ้า ,มิเตอรไฟฟา ซองใสบัตรฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไ
งานบริหารทั่วไป)
1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไวรวม 1,405,500

1.4.1 ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 1,032,500
เพื่อจายเปนคาไฟฟาสํานักงานเทศบาล  และอาคารสถานียอยมิตรภาพ  ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคบานไผ

ต้ังจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 1,000,000  บาท  และแผนงานรักษา 
ความสงบฯ  งานปองกันฯ  22,500  บาท  งานรักษาความสงบเรียบรอยฯ  10,000  บาท )
1.4.2  ประเภทคาน้ําประปา ตั้งไว 113,000

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสํานักงานเทศบาลอาคารศูนยบริการรวม(อาคารที่ดินหลังเกาอําเภอบานไผ) อา
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  อาคารวิทยุสื่อสาร  อาคารสถานียอยมิตรภาพต้ังจายจากเงินรายได   
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   งานบริหารทั่วไป 90,000   บาท   และแผนงานรักษาความสงบภายใน  
งานปองกันฯ  18,000  บาท งานรักษาความสงบเรียบรอยฯ  5,000  บาท ) 
1.4.3  ประเภทคาโทรศัพท ตั้งไว 150,000

เพื่อจายเปน คาโทรศัพททางไกล    ภายในประเทศ  ,  คาโทรศัพทเคลื่อนที่    ของเทศบาลเมืองบานไผ  
ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานบริหารทั่วไป)
 
1.4.4  ประเภทคาไปรษณีย ตั้งไว 110,000

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ ซื้อตราไปรษณียอากร คาเชาตูไปรษณีย  ต้ังจายจากเงินรา
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)



1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไวรวม 230,000
1.5.1 เงินอุดหนุนชมรมขาราชการเกษียณ ตั้งไว 30,000

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนชมรมขาราชการเกษียณอําเภอบานไผ ตามหนังสือ ที่ ชบผ.30/2552  ลงวันที่
10 มีนาคม 2552  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนา 
 สามป  (พ.ศ.2553-2555)      ตามยุทธศาสตรที่ 1.1   หนาที่ 5-4  โครงการที่  1
1.5.2 เงินอุดหนุนท่ีวาการอําเภอบานไผ ตั้งไว 10,000

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่วาการอําเภอบานไผ ตามโครงการ "จัดงานรัฐพิธี  ประจําป 2553 อําเภอบานไผ
จังหวัดขอนแกน"  ตามหนังสืออําเภอบานไผ ที่ ขก 0217/1305 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551 จายจากเงินรายได    
(ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป)จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตร ที ่
หนาที่ 5-63  โครงการที่  1
1.5.3 เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบานไผ ตั้งไว 120,000

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบานไผ  ตามหนังสืออําเภอบานไผ  ที่ ขก 0217/1305 ลงวันที่ 21
เมษายน  2551    ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 107,741.-บาท    จายจากเงินรายได  12,259.-บาท    (ปรากฏใน 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามป  2555)  ตามยุทธศาสตร  ที่ 5.2   หนาที่ 5-80   
โครงการที่  12
1.5.4 เงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด ตั้งไว 70,000

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด  อําเภอบานไผ, สถานีตํารวจภูธรบานไ
และจังหวัดขอนแกน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันฯ) 
จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2553-2555)  ตามยุทธศาสตร  ที่ 2.3  หนาที่ 5-51  โครงการที่  2

1.6 หมวดรายจายอื่น                       ตั้งไวรวม 20,000
1.6.1 คาจางเหมาบุคคลภายนอกประเมินผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ(โบนัส) 20,000

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาองคกรหรือสถาบันกลาง  เพื่อเปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูบริการตามมติการประเมิน  ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดไว  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด
มท 0804.5/ ว 2073   ลงวันที่   17   มีนาคม  2549     เร่ือง   การกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษสาํ
ขาราชการหรือ พนักงานสวน ทองถิ่นต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

2 รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไวรวม 200,000
2.1 หมวดครุภัณฑ ตั้งไว 35,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไวรวม 35,000
  -โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรพรอมปร๊ินเตอร    ตั้งไว 35,000
คาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรพรอมปร๊ินเตอร  จํานวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ CPU ไมตํ่ากวา Duo Core คว

ไมตํ่ากวา  2.0 GHz , HDD มีความจุไมตํ่ากวา 280 GB/7200 , RAM  มีหนวยความจําไมตํ่ากวา  2048 Mb, Mon



ขนาดไมตํ่ากวา  18  น้ิว  ,  DVD-rw  เปนชนิดที่สามารถ  เขียน - อาน  แผนทั้ง CD และ DVD ได พรอมเคร่ือง 
สํารองไฟและปริ้นเตอร ชนิดเลเซอร  สามารถพิมพที่ความเร็วไมตํ่ากวา 12  แผน / นาที จัดซื้อตามราคาทองถิ่น
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป       (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป)    แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2553-2555  
ตามยุทธศาสตร7.3 หนา 5-95 โครงการที่ 9)

2.1 หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไวรวม 165,000
1. โครงการจัดทําปายชื่อถนน  ซอยในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบานไผ ตั้งไว 165,000
เพื่อจายเปนคาจัดทําปายชื่อถนน ซอยในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบานไผ ตามแบบของเทศบาล ต้ังจายจา

อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)        จากแผนพัฒนาสามป     (พ.ศ.2553-25
 ตามยุทธศาสตร  ที่ 2.1   หนาที่ 5-41/1  โครงการที่  122

******************
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ตั้งงบประมาณรายจายท้ังส้ิน ตั้งไวรวม 2,794,152    บาท
      1. รายจายประจํา ตั้งไวรวม 2,749,152    บาท    
         1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 1,199,700    บาท

1.1.1 ลักษณะเงินเดือน ตั้งไวรวม 1,066,400    บาท
 ประเภท  เงินเดือนพนักงาน      ตั้งไว 1,014,400    บาท
เพ่ือจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในปงบประมาณ  2553 จํานวน 7  อัตรา     

ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ(112) )
 ประเภท  เงินเพิ่มตางๆ      ตั้งไวรวม 52,000    บาท
 เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวขาราชการสวนทองถิ่น ตั้งไว 52,000    บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหาร 

ทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ(112) )
1.1.2 ลักษณะเงินคาจางประจํา ตั้งไวรวม 133,300    บาท

 ประเภท  เงินคาจางประจํา      ตั้งไว 115,300    บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาจางใหแกลูกจางประจําพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินคาจางประจํา กองวิชาการและแผนงาน        

จํานวน  1  อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) )
 ประเภท  เงินเพิ่มตางๆ      ตั้งไวรวม 18,000    บาท
เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวลูกจางประจําตามระเบียบฯ ตั้งไว 18,000    บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหาร  

ทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ(112) )
1.2 หมวดคาจางช่ัวคราว ตั้งไวรวม 325,700    บาท

 ประเภท  เงินคาจางช่ัวคราว      ตั้งไว 271,700    บาท
เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางของเทศบาล  พรอมทั้งเงินที่ไดรับจากการพิจารณาเลื่อนขั้น เพ่ือจาย       

เปนเงินคาตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจางที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับ 
ดีขึ้นไป จํานวน (3% -5%) ของอัตราคาตอบแทนกอนในปนั้น ตามประกาศคณะกรรมการฯ ปฏิบัติหนาที่ในงานวิเคราะหฯ  
จํานวน    1   อัตรา      งานบริการขอมูลขาวสาร จํานวน  1  อัตรา       งานบริการและเผยแพรวิชาการ    จํานวน  1  อัตรา  
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

 ประเภท  เงินเพิ่มตางๆ      ตั้งไวรวม 54,000    บาท
เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวพนักงานจางตามระเบียบฯ ตั้งไว 54,000    บาท
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางของเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผน 

งานบริหารทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) )

หนวยงานกองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
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1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 1,123,752   บาท    

1.3.1  คาตอบแทน ตั้งไวรวม 177,000   บาท    
คาตอบแทน  ประเภทการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                 ตั้งไว 27,000   บาท    
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจาง และพนักงานจาง  ที่มีคําสั่งใหมาปฏิบัติ 

งานนอกเวลาราชการตามความจําเปนและเรงดวน ซึ่งมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน 
บริหารทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) )

คาตอบแทน ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล                                      ตั้งไว 150,000   บาท    
เพ่ือจายเปนสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล  ใหแกพนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่เบิกไดตาม 

ระเบียบ ฯ    ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) )
1.3.2  คาใชสอย ตั้งไวรวม 672,200   บาท    
คาใชสอย   ประเภท  ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ     ตั้งไว 412,200   บาท    
    -  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการอื่นๆ ตั้งไว 160,000   บาท    
เพ่ือจายเปนคารับวารสาร  หนังสือพิมพ หนังสือตาง ๆ และระเบียบตาง ๆ  หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

คาเย็บเลมหนังสือ เขาปกหนังสือ คาจางเหมาบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของรวมทั้งคาจางเหมาคาแรงงานทําเอกสาร  คาธรรมเนียม  
ศาล      อัยการ     ทนายความ   เกี่ยวกับการดําเนินการทางคดีความของเทศบาลที่ตองชําระคาธรรมเนียมตามกฎหมาย     หรือ
คาธรรมเนียมในการระวังชี้แนวเขตที่ดิน  กรมที่ดิน  หรือรายจายอ่ืนๆ ที่เขาลักษณะนี้   รวมทั้งคาจางเหมาจัดทําวิดีทัศน และ
เว็บไซตของเทศบาล ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานการบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ(112) )

 -โครงการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร ตั้งไว 30,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาติดตั้งอุปกรณที่ใชสําหรับการเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอร       และอุปกรณเครือขายอ่ืน   

ติดตั้งระบบไฟฟา   ระบบเครือขายแบบใชสายสัญญาณ    (LAN : UTP-CAT-5)    ระบบไรสาย  (Wireless Lan Card)   
อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย     ( Wireless  Access  point)   อุปกรณกระจายสัญญาณ (Switch) และอุปกรณ ที่จําเปนอ่ืน    
โดยสามารถกระจายสัญญาณ ไดครอบคลุมทุกกอง/ฝาย   ภายในสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ    ตั้งจายจากเงินรายได    
(ปรากฎในแผนงาน การบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ(112) )( จากแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2553- 2555 )    
ตามยุทธศาสตรที่ 6.2  หนา 5-86 โครงกาที่ 6 )

 -โครงการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานของเทศบาลฯ            ตั้งไว 207,200   บาท    
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ,แผนปลิว,จุลสาร,วารสาร,ปฏทิน,วีดิทัศน รายงานผลการ

ดําเนินงานของเทศบาลฯ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปทราบ ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงาน 
บริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป(พ.ศ. 2553-2555)ตามยุทธสาสตรที่ 6.2 หนา 5-86
โครงการที่ 8 ) 

 -โครงการเสียงตามสายเทศบาลเมืองบานไผ            ตั้งไว 15,000   บาท    
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาติดตั้งอุปกรณเสียงตามสายภายในเทศบาลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหา

ทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ )(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป พ.ศ. 2553-2555 ยุทธสาสตรที่ 6.2 หนา 5-87 โครงการที่
2  คาใชสอย   ประเภท  ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน          ตั้ง 40,000   บาท    
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑของกองวิชาการฯ          เชน         รถยนต       รถจักรยานยนต    

เคร่ืองทําน้ําเย็น  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  Printer เคร่ือง Laser   เคร่ืองสแกนเนอรและอ่ืนๆ ทั้งในสวนที่เปนครุภัณฑและ    
อุปกรณระบบสารสนเทศ  อ่ืน ๆ     โตะ    เกาอ้ี    ตูเก็บเอกสาร   ชั้นเก็บเอกสาร   เคร่ืองปรับอากาศ   เคร่ืองฟอกอากาศ     
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เคร่ืองพิมพดีด โทรทัศน  วีดิโอและครุภัณฑคอมพิวเตอรอ่ืนๆ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ     ครุภัณฑสํานักงาน     รวมทั้ง 
คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน            ที่อาจชํารุดเสียหายนอกเหนือจากประเภทที่ตั้งไวในงบประมาณ          ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได    (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ(112) )

3  คาใชสอย  ประเภท ค. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                  ตั้งไว 170,000   บาท    
เพ่ือจายตามโครงการตางๆดังนี้ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
  -โครงการประชาคมเมืองเพื่อการพัฒนาทองถิ่น                    ตั้งไว 40,000   บาท    
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการจัดประชุมประชาคมเมืองเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน เชน การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  เปนตน

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองแลกเปลียนเรียนรู ทบทวนแนวทางการพัฒนาเทศบาล   สมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร   
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ  คาอุปกรณตางๆ   และการจัดทําเอกสาร    ตั้งจายจากเงินรายได       (ปรากฏในแผนงาน 
บริหารทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ(112) )  (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป พ.ศ. 2553 - 2555 )  ตามยุทธศาสตรที่  
7.1 หนา  5 - 89  โครงการที่  4)

 -โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศแกประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  
           ตั้งไว 50,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการอบรม  คาพิธีการ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ 
อุปกรณในการอบรมคาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ          คาใชจายอ่ืนๆ      ที่จําเปนในการฝกอบรม         
ตั้งจายจากเงินรายได                (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ( 112) )  
( จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2553-2555)  ตามยุทธศาสตรที่ 3.1 หนา 5 - 56  โครงการที่ 6)  

 -โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรในองคกร
           ตั้งไว 20,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการอบรม  คาพิธีการ  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ 
อุปกรณ ในการอบรมคาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ   คาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนในการฝกอบรม  ตั้งจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) ) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป(พ.ศ. 2553-2555)  
ตามยุทธศาสตรที่ 7.2 หนา 5 - 92  โครงการที่ 9 ) แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและกฏหมายควรรู                   ตั้งไว 20,000               บาท
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการเผยแพรและอบรมใหความรู  คาพิธีการ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและ

เคร่ืองดื่ม  คาวัสดุ อุปกรณในการอบรมคาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ  คาเอกสารเผยแพร    และ คาใชจายอ่ืนๆ      ที่จําเปน
ในการฝกอบรม     ตั้งจายจากเงินรายได     (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ( 112) )  
( จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2553-2555)  ตามยุทธศาสตรที่ 1.1 หนา 5 - 7  โครงการที่ 14)  

โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถิ่น             ตั้งไว 40,000               บาท
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถ่ิน      รวมไปถึงการอบรมใหความรู คาพิธีการ  

คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและ เคร่ืองดื่ม  คาวัสดุ อุปกรณในการอบรมคาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ  
คาเอกสารเผยแพร และ คาใชจายอ่ืนๆ    ตั้งจายจากเงินรายได      (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานวางแผนสถิติและ 
วิชาการ( 112) )( จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2553-2555)  ตามยุทธศาสตรที่ 7.3 หนา 5 - 107  โครงการที่ 48)  
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4  คาใชสอย   ประเภท  ง. รายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น

                                   ตั้งไว 50,000   บาท    
เพ่ือจายเปนคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเล้ียง  คาเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาลง

ทะเบียนคาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและ คาธรรมเนียมอ่ืนๆ 
ใหแกพนักงานเทศบาลที่มีคําสั่งใหไปราชการ ไปอบรม  ไปประชุมสัมมนาตางทองถ่ิน ในราชอาณาจักร  ตั้งจายจากเงิน 
รายได (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

1.3.3 คาวัสดุ ตั้งไวรวม 274,552   บาท    
1. คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุสํานักงาน            ตั้งไว 85,832   บาท    
เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน   กระดาษ   ปากกา    ดินสอ   ไมบรรทัด   ยางลบ  คลิปดํา  เทปใส  กาว

เทปใสแบบเปนชุด เทปหนังไก  กระดาษกาว  กระดาษคารบอน  กระดาษไข  เปก  น้ํายาลบกระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ
แฟม  สมุดบัญชี  แปรงลบกระดาน  ตรายาง    ซอง   สิ่งพิมพที่   ไดจากการซื้อหรือจากการจางพิมพ   ตะแกรงวางเอกสาร
ผาหมึกพิมพดีด  น้ํายาลบคําผิด  ปากกาเนนคํา  สมุดเบอรสอง   กระดาษกาวสองหนา  มีดคัตเตอร  น้ําดื่ม  กระดาษสีตาง ๆ
ลวดเสียบกระดาษ  กระดาษชารด สีเมจิ กุญแจ  กระดานไวนบอรด ใบมีดคัตเตอร มูล่ี  หมึกเติมตลับชาติ  กรรไกร วารสาร
ตลับชาด  กระดาษสําหรับเคร่ืองเลเซอร  สมุดกาวโนต  ปากกาเนนคํา  ที่ประทับ(ตราประทับ) กลองเก็บหนังสือ-เอกสาร 
ที่ขั้นหนังสือ  นิตยสาร หนังสือ  แบบพิมพ  เอกสารตาง ๆ  สําหรับระบบสารสนเทศ ฯ คาถายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน  
รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

2. คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ            ตั้งไว 35,000   บาท    
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับไฟฟาและวิทยุตาง ๆ   เชน    ฟวส   เทปพันสายไฟฟา   สายไฟฟา  

ปล๊ักไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา  ลูกถวยสายอากาศ หลอดวิทยุทรานชิตเตอร   และชิ้นสวนวิทยุ   รีซีสเตอร   ลําโพง   
มูฟวิ่งคอยส  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ  เบรกเกอร  สายอากาศหรือเสาอากาศ โคมไฟฟา  ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรตางๆ 
 ไฟฉายสปอตไลท  เคร่ืองตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ  เคร่ืองสัญญาณเตือนภัย ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

3.  คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุงานบานงานครัว            ตั้งไว 1,500   บาท    
เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด  ถาด มีด เขง ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ํา จานรองแกว

กระจกเงา ถังน้ํา น้ํายาลางจาน  กอนดับกล่ิน  ยาฆาแมลง  น้ํายาเช็ดกระจก  สเปรหอม   สบู  จาน  น้ําจืดที่ซื้อมาจากเอกชน
น้ํายาถูพ้ืน  บุงเตา  ผงซักฟอก  กระดาษชําระ  กระติกน้ํารอน  กระติกน้ําเย็น  หมอไฟฟา  กระทะไฟฟาฯลฯ ตั้งจายจากเงิน 
รายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

4.  คาวัสดุ   ประเภท   วัสดุยานพาหนะและขนสง            ตั้งไว 14,000   บาท    
เพ่ือจายเปนคา  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล  เพลา  ตลับลูกปน น้ํามันเบรก  เบาะรถ หัวเทียน  ไขควง

นอตและสกรู  กระจกมองขางรถยนต , รถจักรยานยนต   กันชนรถยนต   ฟลมกรองแสง   เข็มขัดนิรภัย  ไสกรองอากาศ  
ไสกรองน้ํามันเคร่ือง      ไสกรองเบนซิน     ไสกรองโซลา     และอะไหลเคร่ืองยนตตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))  
              5.   คาวัสดุ   ประเภท   วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน            ตั้งไว 50,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาน้ํามันดีเซล    น้ํามันกาด    น้ํามันเบนซิน   น้ํามันเตา    ถาน    แกสหุงตม   น้ํามันจารบี น้ํากล่ัน  
น้ํามันเคร่ือง  และอ่ืน ๆฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ(112))
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6.   คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร            ตั้งไว 20,000   บาท    
เพ่ือจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี   แถบบันทึกเสียงหรือภาพ    (ภาพยนตร  วีดีโอ  แผนวีซีดี)

ฟลมสไลด รูปสี หรือขาวดําที่ไดจากการลางอัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพกลอง และระวิงใสฟลม
ภาพยนต เคร่ืองกรอเทป กระเปาใสกลองถายรูป เลนสซูม ถานฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  

7.  คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุคอมพิวเตอร            ตั้งไว 68,220   บาท    
เพ่ือจายเปนคาวัสดุและอุปกรณคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล(Diskette,FloppyDisk,Removable) 

Disk , Compact Disc , Digital Video Disc )  เทปบันทึกขอมูล   (Reel  Magnetic Tape ,  Cassette-Tape , Cartridge Tape)  
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเคร่ืองพิมพคอมพิวเตอร   ตลับผงหมึกสําหรับเคร่ืองพิมพแบบเลเซอร    แผนกรองแสง  
กระดาษตอเนื่อง   สายเคเบิล    แผงแปนอักขระ หรือแปนพิมพ  กระดาษใชสําหรับเคร่ืองสแกนเนอร       เมนบอรด 
(MainBoard)เมมโมรี่ชิป(MemoryChip)เชน Ram คัตชีทฟดเดอร(CutSheetFeeder)เมาส(Mouse)พร้ินเตอรสวิตซิ่งบอกซ 
(Printer Switching Box) เคร่ืองกระจายสัญญาณ(Hub)แผนวงจรอิเล็กทรอนิคส (Card) เชน Ethernet Card , Lan Card , 
Anti virus ,Card Sound Card) เปนตน เคร่ืองอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆเชน แบบดิสเก็ตต (Diskette) แบบฮารดดิสต 
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล  (Optical)  แบบทีวีเอาท (TV-OUT)โปรแกรมคอมพิวเตอร   หรือ
ซอฟตแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000.- บาท และอ่ืน ๆ  สําหรับระบบงานสารสนเทศ   ระบบเครือขาย   Internet  
Handy Driveวัสด/ุอุปกรณเชื่อมตอคอมฯ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติ
รวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ   ตั้งจายจากเงินรายได

1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไวรวม 100,000              บาท
1.4.1   ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม            ตั้งไว 100,000              บาท
เพ่ือจาย เกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต (Internet)   ตามโครงการเครือขาย    Internet    ตามหนังสือ    ที่ 

มท 0808.3/ว 2351 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2546 ขอ 7.2 คาสื่อสารผานดาวเทียมและคาสื่อสารอื่นๆ และใหหมายความรวม
ถึงคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ           ตั้งจายจากเงินรายได 
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

      2. รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไวรวม 45,000    บาท     
          2.1 หมวดคาครุภัณฑ ตังไวรวม 45,000    บาท

2.1.1 ประเภท   ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไวรวม 12,000    บาท
 -จัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร               ตั้งไ 12,000    บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจอคอมพิวเตอร (จอแบน)ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 2 จอ   จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))(จากแผนพัฒนาเทศบาล  
 (พ.ศ.2553 - 2555) ตามยุทธศาสตรที่ 7.3 หนา  5 - 106  โครงการที่ 46 )

2.1.2 ประเภท   ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ตั้งไวรวม 33,000    บาท
 -จัดซื้อจอภาพโปรเจกเตอร  พรอมขาตั้ง               ตั้งไ 12,000    บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อจอภาพโปรเจกเตอร  พรอมขาตั้ง      จอภาพเสนทแยงมุมขนาดไมนอยกวา 120 นิ้ว จํานวน 1 ชุด

จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ   (112)
(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2553 - 2555) ตามยุทธศาสตรที่ 7.3 หนา  5 - 106  โครงการที่ 46 )
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 -จัดซื้อกลองภาพนิ่งระบบดิจิตอล               ตั้งไ 21,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อกลองภาพนิ่งระบบดิจิตอล DSLRความละเอียดไมนอยกวา 10.8 ลานพิกเซล  มีระบบปองกัน 

สั่นไหว ,  ความเร็วชัตเตอรไมนอยกวา 1/2000 วินาที   ใชแบตเตอรี่   ชนิด Li-Ion  จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน          ตั้งจายจาก 
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผน สถิติและวิชาการ (112))(จากแผนพัฒนา เทศบาลสามป  
(พ.ศ.2553 - 2555)  ตามยุทธศาสตรที่ 7.3 หนา  5 - 106 โครงการที่ 46 )

***************************************



 
 
 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําป ๒๕๕๓ 

 
กองคลัง 
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งบประมาณรายจายท้ังสิ้น ตั้งไวรวม 5,907,180 บาท
1 รายจายประจํา ตั้งไวรวม 5,883,680 บาท

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 3,735,792 บาท
1.1.1 ลักษณะเงินเดือน ตั้งไว 3,398,800 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 3,164,800 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในปงบประมาณ 2553  จํานวน  15  อัตรา

 ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารงานคลัง)
ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 234,000 บาท
เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 67,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

งานบริหารงานคลัง) 
เงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนทองถิ่น ตั้งไว 67,200 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของ ผอ.กองคลังในอัตราเดือนละ5,600 บาท จํานวน1 อ. ต้ังจายจากเงินรายได 

 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับขาราชการตามระเบียบฯ ตั้งไว 99,600 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล   ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏใน 

แผนงาน บริหารงานทั่วไป    งานบริหารงานคลัง)
1.1.2 ลักษณะคาจางประจํา ตั้งไว 336,992 บาท

ประเภทเงินคาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 308,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางประจําพรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจาง งานธุรการ 1  อัตรา  งานแผนที่ภาษีฯ จํานวน  1  อัตรา   

รวม 2 อัตรา  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารงานคลัง)
ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 28,992 บาท
ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจางประจําตามระเบียบฯ ตั้งไว 18,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกลูกจางประจํา ต้ังจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงาน 

บริหารงานทั่วไป    งานบริหารงานคลัง)
ประเภทเงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษ ตั้งไว 10,992 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา ในกรณีเงินเดือนถึงขึ้นสูงสุดของอันดับ จํานวน 1 อัตรา 

 ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารงานคลัง)

หนวยงานกองคลัง

งบประมาณรายจายท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ  2553
เทศบาลเมืองบานไผ

                    อําเภอบานไผ   จังหวัดขอนแกน                      
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
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1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว 467,988 บาท

ประเภทเงินคาจางชั่วคราว  ตั้งไว 377,988 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางของเทศบาล  พรอมทั้งเงินที่ไดรับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทน 

ตามผลการประเมินการปฏิบัติและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง       ที่มีผลการปฏิบัตงานที่มีระดับดีขึ้นไป จํานวน  
(3% - 5%) ของอัตราคาตอบแทนกอนในปน้ัน   ตามประกาศคณะกรรมการฯ    ปฏิบัติหนาที่ใน   งานธุรการ   1  อัตรา  
งานแผนที่ ฯ 1 อัตรา  งานพัสดุฯ 1อัตรางานผลประโยชนฯ 2อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน 
ทั่วไปงานบริหารงานคลัง)

ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตามระเบียบฯ ตั้งไว 90,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางของเทศบาล   ต้ังจายจากเงินรายได  

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารงานคลัง)
1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 1,119,900 บาท

1.3.1 หมวดคาตอบแทน ตั้งไว 233,000 บาท
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจางเทศบาล  

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง)
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   งานบริหารงานคลัง)
ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา ที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ 

ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง)
ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 23,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาล   ที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง)
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถติั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาลฯ   ต้ังจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง)
1.3.2 คาใชสอย 522,400 บาท

ประเภท  ก.  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 179,800 บาท
 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการประเภทตางๆ ตั้งไว 23,000 บาท
เพื่อจายเปนคารับวารสาร  หนังสือพิมพ  หนังสือระเบียบตาง ๆ  คาจางเหมาบริการและคาธรรมเนียมตาง ๆ  ฯลฯ  

ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)
 -เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสํานักงานธนารักษพื้นท่ีขอนแกน กระทรวงการคลัง ตั้งไว 80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชา คาธรรมเนียม เงินประกันฯ คาตอบแทน ฯลฯ    สําหรับสํานักงานธนารักษพื้นที่ขอนแกน  

กระทรวง-การคลัง โครงการกอสรางตลาดสดเทศบาล 1 ต้ังจายเงินรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป)  
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 -โครงการจางเหมา ร.ป.ภ. (ยาม) ตลาดสดเทศบาลฯ ตั้งไว 76,800 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมา ร.ป.ภ. (ยาม) ดูแลรักษาทรัพยสินภายในตลาดสดเทศบาลจํานวน1 อัตราๆละ 6,400 บ/ด

ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2553-2555 
ตามยุทธศาสตรที่ 2.2 หนา 5-50  โครงการที่ 37)

ประเภท  ข.  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 56,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินของทางราชการ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร   

ครุภัณฑยานพาหนะ ครุภัณฑงานบานงานครัว และครุภัณฑอ่ืนๆ ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน 
ทั่วไป   งานบริหารงานคลัง)

ประเภท  ค.  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 206,600 บาท
 -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ตั้งไว 153,600 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาพนักงานจางจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยใหครอบคลุมทั่วทุกชุมชน    จํานวน   2  

อัตราๆ ละ 6,400บาท/เดือน ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)  จากแผน 
พัฒนาสามป  พ.ศ. 2553-2555 ตามยุทธศาสตร ที่ 7.2 หนา  5-96  โครงการที่  13

 -โครงการภาษีคืนกําไร ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาของที่ระลึก ของขวัญ ของรางวัล  มอบใหแกผูมาชําระภาษีและคาธรรมเนียม ตรงตามกําหนดระยะ 

เวลา ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ. 2553-2555
ตามยุทธศาสตร ที่ 7.2  หนา 5-96 โครงการที่ 14)

 -โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธความรูดานภาษีอากรและคาธรรมเนียม ตั้งไว 3,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดทําแผนพับประชาสัมพันธความรูดานภาษีอากรและคาธรรมเนียมตาง ๆ   ต้ังจายจากเงินรายได 

(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จากแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2553-2555  ตามยุทธศาสตร ที่ 6.2  
หนา 5-85  โครงการที่  1 )

 -โครงการจัดระเบียบการจอดยานยนตภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางบุคคลภายนอก    จัดเก็บคาธรรมเนียมการจอดยานยนตในเขตเทศบาล       วันละ    200    บาท 

จํานวน  2   คน   ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  จากแผนพัฒนาสามป
พ.ศ. 2553-2555  ตามยุทธศาสตรที่  6.1  หนา  5-82  โครงการที่  9 )

ประเภท  ง.   รายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ ตั้งไว 80,000 บาท
                       รายจายหมวดอื่น ๆ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรใหแกพนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจาง  

ของเทศบาล    ที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ          ต้ังจายจากเงินรายได       (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารงานคลัง)

1.3.3 คาวัสดุ ตั้งไวรวม 364,500 บาท
คาวัสดุ  ประเภท  วัสดุสํานักงาน ตั้งไว 175,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ นํ้าดื่ม คาถายเอกสาร ชุดหมึกเคร่ืองถายเอกสาร เคร่ืองอัดสําเนาดิจิตอล 

ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)
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คาวัสดุ   ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 3,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายไฟฟา หลอดไฟฟา สตาทรเตอร บัลลาส  สายอากาศ   และวัสดุอ่ืน ๆ  ที่อยูในประเภท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ   ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)
คาวัสดุ  ประเภท   วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 3,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไมกวาด  ผงซักฟอก กะละมัง   แกวนํ้า   ขันน้ํา   นํ้ายาลางจาน    ถังน้ํา     และวัสดุอ่ืนที่อยู

ในประเภทวัสดุงานบานงานครัว  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)
คาวัสดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 8,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแบตเตอรี่   ทอไอเสีย   ยางนอกยางใน   วัสดุอ่ืนที่อยูในประเภทคาวัสดุยานพาหนะขนสง ฯลฯ

ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารงานคลัง)
คาวัสดุ   ประเภท   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 110,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เพื่อใชกับรถยนตและรถจักรยานยนต    เชน   นํ้ามันดีเซล/เบนซิน   

แกสโซฮอล นํ้ามันเคร่ืองและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับเคร่ืองยนต ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง)

คาวัสดุ   ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดทําแผนปาย แผนผา กระดาษโปสเตอร แผนพับประชาสัมพันธตางๆ แถบบันทึกเสียง,ภาพถาย 

วีดีโอ  รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง   อัด   ขยาย   กระเปาใสกลองถายรูป   ถาน  แบตเตอรร่ีกลองดิจิตอล และวัสดุอ่ืน
ที่อยูในประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ  ต้ังจายเงินรายได(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป )

คาวัสดุ  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 55,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนดิสด  แผน  CD , VCD    ชุดหมึกเคร่ืองพิมพเลเซอรแฮนดิไดท   และ 

วัสดุอ่ืน   ที่อยูในประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร  ฯลฯ      ต้ังจายจากเงินรายได    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารงานคลัง)

1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไวรวม 550,000 บาท
1  ประเภท   คาน้ําประปา                               ตั้งไว 300,000 บาท
 -เพื่อจายเปนคาน้ําประปาตลาดสดเทศบาลเมืองบานไผ

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)
2 ประเภท    คาไฟฟา                                      ตั้งไว 250,000 บาท
 -เพื่อจายเปนคาไฟฟาตลาดสดเทศบาลเมืองบานไผ

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไวรวม 10,000 บาท
 - อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบานไผ ตั้งไว 10,000 บาท
เงินอุดหนุนโครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ  สนับสนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางของ  อปท.อําเภอ 

บานไผ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง)
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2 รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว 23,500 บาท

2.1 หมวดครุภัณฑ ตั้งไว 23,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไวรวม 6,500 บาท
 -โครงการจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน ตั้งไว 6,500 บาท
คาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 10 ตัว จัดซื้อตามราคาทองถิ่น ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงาน 

บริหารงานทั่วไป )จากแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2553-2555 ตามยุทธศาสตรที่ 7.3หนา 5-96 โครงการที่ 15)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไวรวม 17,000 บาท
  -โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร ตั้งไว 17,000 บาท
คาจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร  จํานวน 1 ชุด รายละเอียด CPU ไมตํ่ากวา Duo Core ความเร็ว ไมตํ่ากวา 1.8 GHz  

HDD มีความจุไมตํ่ากวา 160 GB/7200 , RAM  มีหนวยความจําไมตํ่ากวา  1024 Mb, Monitor  มี  ขนาดไมตํ่ากวา  17  น้ิว  
DVD-rw  เปนชนิดที่สามารถ เขียน-อาน แผนทั้งCDและDVD ได  จัดซื้อตามราคาทองถิ่น ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
(ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานคลัง)จากแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2553-2555   ตามยุทธศาสตรที่ 7.3  
หนา 5-96 โครงการที่ 15)

*******************************



 
 

 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําป ๒๕๕๓ 

 
กองชาง 
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ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น ตั้งไวรวม 28,388,774 บาท    
1. รายจายประจํา ตั้งไวรวม 12,656,274 บาท    

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 6,732,778 บาท    
1.1.1  ลักษณะเงินเดือน    ตั้งไว 3,196,853 บาท    
ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 3,031,476 บาท    
เพื่อจายเปนเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานกองชาง  รวม 11 อัตรา  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎ  

ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 6 อัตรา 1,893,754.- บาท 
และ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 3 อัตรา 746,455.- บาท งานสวนสาธารณะ 1 อัตรา 220,819.- บาท   
งานกําจัดขยะมูลฝอย  1 อัตรา 170,448.- บาท)

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 165,377 บาท    
1   เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร          ตั้งไว 67,200 บาท    
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน 

อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  67,200.-  บาท)
2   คาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนทองถิ่น         ตั้งไว 67,200 บาท    
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงาน 

อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  67,200.-  บาท)
3   เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับขาราชการตามระเบียบฯ      ตั้งไว 17,880 บาท    
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฎใน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  17,880.-  บาท)
4   เงินคาตอบแทนพิเศษ    ตั้งไว 13,097 บาท    
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล  ในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ  จํานวน 1 อัตรา   

ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  13,097.- บาท)

1.1.2  ลักษณะเงินคาจางประจํา   ตั้งไว 3,535,925 บาท    
ประเภทเงินคาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 3,395,674 บาท    
เพื่อจายเปนเงินคาจางประจําและปรับปรุงเงินคาจางลูกจางที่ปฏิบัติงานกองชาง รวม  22 อัตรา ต้ังจายจากเงิน 

รายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  18 อัตรา  2,818,927 บาท  งานบําบัดน้ําเสีย 4 อัตรา 
576,747.- บาท) 

หนวยงานกองชาง

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
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ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 140,251 บาท    
1   เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจางประจําตามระเบียบฯ ตั้งไว 84,480 บาท    
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานเคหะ 

และชุมชน    งานไฟฟาถนน 4  อัตรา  64,200.- บาท   งานบําบัดน้ําเสีย 2  อัตรา  20,280 .-บาท)
2   เงินคาตอบแทนพิเศษ        ตั้งไว 55,771 บาท    
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา  ในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ  จํานวน  6  อัตรา   

ต้ังจายจาก เงินรายได      (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน      งานไฟฟาถนน   4    อัตรา    37,857.-บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย 2  อัตรา  17,914.- บาท)

1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไวรวม 1,185,696 บาท    
ประเภทเงินคาจางชั่วคราว ตั้งไว 940,416 บาท    
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางที่ปฏิบัติงานกองชาง  แยกเปน พนักงานจางตามภารกิจ รวม 5  อัตรา 

พนักงานจางทั่วไป  รวม  9  อัตรา   ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟาถนน   
818,496.-  บาท  งานบําบัดน้ําเสีย  121,920.- บาท))

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 245,280 บาท    
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตามระเบียบฯ       ตั้งไว 245,280 บาท    
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางภารกิจ 5 อัตราและพนักงานจางทั่วไป 9 อัตรา   

ต้ังจายจากเงินรายได      (ปรากฎในแผนงานเคหะ และชุมชนงานไฟฟาและถนน   12    อัตรา    209,280.- บาท  
งานบําบัดน้ําเสีย 2 อัตรา 36,000.- บาท)

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 4,447,800 บาท    
1.3.1  คาตอบแทน ตั้งไวรวม 535,400 บาท    
1. คาตอบแทน    ประเภท   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว 80,000 บาท    
เพื่อจายเปนคาตอบแทนคาอาหารทําการนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานและลูกจางที่ มาปฏิบัติงานนอกเวลา

เวลาราชการ ตามคําสั่งของเทศบาล ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  10,000.- บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  70,000.- บาท)

2. คาตอบแทน  ประเภท   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       ตั้งไว 130,000 บาท    
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจางประจําที่ปฏิบัติงาน  กองชางที่มีสิทธิเบิกจาย 

ไดตามระเบียบฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา  60,000.- บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  70,000.- บาท)  

3. คาตอบแทน   ประเภท   เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 250,000 บาท    
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจางประจําที่ปฏิบัติงาน     กองชางที่มีสิทธิ 

เบิกจายไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  150,000.- บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  100,000.- บาท )
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4. คาตอบแทน   ประเภท   เงินชวยเหลือบุตร ตั้งไว 4,000 บาท    
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือบุตรของพนักงานและลูกจางประจําที่ปฏิบัติงานกองชางที่มีสิทธิเบิกจายไดตาม   

ระเบียบ ฯ  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน 4,000.-บาท)
5. คาตอบแทน   ประเภท   คาเชาบาน ตั้งไว 71,400 บาท    
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน 

อุตสาหกรรมและการโยธา     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา        48,000 บาท    แผนงานเคหะ 
และชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 23,400.- บาท)

1.3.2  คาใชสอย ตั้งไวรวม 2,037,400 บาท    
1. คาใชสอย   ประเภท   ก.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 1,762,800 บาท    
 - รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 1,688,400 บาท    
เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําสิ่งของตาง ๆ        ตามความจําเปนและเหมาะสม       เชน      

คาเย็บเลมเขาปกหนังสือ , คาธรรมเนียม , จางแรงงานเอกชนในการดูแลสวนสาธารณะ     บริเวณเกาะกลางถนน 
เจนจบทิศ , วงเวียนน้ําพุและสวนหยอมหนาสถานีรถไฟ และสวนสาธารณะตางๆ    ที่อยูในความรับผิดชอบของ 
เทศบาล  ,  การจางแรงงานเอกชนหรือแรงงานภายนอก     เพื่อกอสรางถนน ดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาล 
ใหแลวเสร็จ ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา     75,600.- บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ  1,612,800.- บาท)    

 -โครงการจางเหมาทําความสะอาดกองชาง,งานปองกันฯ,งานเทศกิจฯ ฯลฯ ตั้งไว 74,400 บาท 
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาด    อาคารกองชาง  / งานปองกันฯ  /  งานเทศกิจฯ           

อาคารหองประชุมเล็ก จํานวน 1 อัตรา รวมพื้นที่ 475.00 ตร.ม. ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงาน 
อุตสาหกรรม และการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 74,400.- บาท) ตามยุทธศาสตรที่   
7.3 หนาที่  5-103  โครงการ 33 

2. คาใชสอย ประเภท ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน        ตั้งไว 230,000 บาท    
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ซอมแซมครุภัณฑตางๆในกองชาง และครุภัณฑยานพาหนะ 

และขนสงที่ชํารุดเสียหาย  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  30,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  200,000.- บาท)

3. คาใชสอย   ประเภท   ค.รายจายเพื่อการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 10,000 บาท    
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพันธุหญาแฝก      คาอาหารและเครื่องดื่ม      ใหแกประชาชนที่รวมปลูกหญาแฝก และ 

คาใชจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในโครงการ ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ) 
4. คาใชสอย  ประเภท  ง.รายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว 34,600 บาท    
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   เชน   คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก   คาพาหนะ 

เดินทาง ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินรายได    (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ    
อุตสาหกรรมและการโยธา   20,000.- บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  14,600.- บาท)
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1.3.3  คาวัสดุ ตั้งไวรวม 1,875,000 บาท    
1. คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 45,000 บาท    
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ   คาถายเอกสารและสิ่งพิมพ  นํ้าดื่ม ฯลฯ ต้ังจายจาก      

เงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   
20,000.- บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  25,000.- บาท)

2. คาวัสดุ   ประเภท    คาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 10,000 บาท    
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังขยะ    ไมกวาด    แปรง   ผงซักฟอก   สบู   นํ้ายาดับกลิ่น  ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได   

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  10,000.- บาท )
3. คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุการเกษตร ตั้งไว 100,000 บาท    
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อยากําจัดศัตรูพืช     พันธุพืช     ปุยหมัก     ปุยเคมี    และอ่ืนๆ  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได      

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ  100,000.-บาท)
4. คาวัสดุ   ประเภท  คาวัสดุยานพาหนะและขนสง        ตั้งไว 70,000 บาท    
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน แมแรง บล็อก ไขควง กุญแจปากตายกุญแจเลื่อน หัวเทียนและ 

สัญญาณไฟฉุกเฉินและอ่ืน ๆ ที่ใชกับเคร่ืองจักรกล ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  70,000.- บาท )

5. คาวัสดุ  ประเภท  คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 1,000,000 บาท    
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อนํ้ามันดีเชล  นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเคร่ือง จาระบี ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน)
6. คาวัสดุ  ประเภท   คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 10,000 บาท    
เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรกิจกรรมตาง ๆ เชน  แผนปาย  กระดาษเขียนโปรสเตอร  แผนปาย 

ปดประกาศพูกันและสี   ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    งานบริหารทั่วไป    
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา  10,000.- บาท)

7. คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 15,000 บาท    
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร      เชน      แผนดิสก    จานบันทึกขอมูล    หัวพิมพ    หมึกพิมพ

ฯลฯ        ต้ังจายจากเงินรายได          (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
อุตสาหกรรมและการโยธา)

8. คาวัสดุ   ประเภท  คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 200,000 บาท    
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ    เชน    หลอดไฟ  สายไฟฟา เทปพันสาย ฟวส  กิ่งโคม ฯลฯ   ต้ังจาย   

จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน)
9. คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุกอสราง                      ตั้งไว 400,000 บาท    
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางเพื่อนํามาดําเนินการกอสราง  หรือซอมแซมถนน  ซอย  ทางเทา  สะพาน         

ทอระบายน้ํา เชน หิน ทราย  ไม  นํ้ามันทาไม ทินเนอร สี  แปรงทาสี ปูนซีเมนต  คอนกรีตผสมเสร็จ  แอสฟลทติก      
คอนกรีต  ยางมะตอยสําเร็จรูป  ปูนขาว  อิฐหรือซีเมนตบล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี   ตะปู  คีม  คอน  จอบ  เสียม  สิ่ว     
ขวาน สวาน เลือย กบไสไม  เหล็กเสน  ทอนําบาดาล  ทอนําและอุปกรณประปา โถสวม ทอตางๆ อางลางมือ ฯลฯ  
ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน)   
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10. คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุเคร่ืองแตงกาย ตั้งไว 15,000 บาท    
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเคร่ืองแตงกาย   เชน  รองเทา     ถุงเทา     เข็มขัด    หมวก  ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  5,000.- บาท   
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  10,000.- บาท)

11. คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุสํารวจ ตั้งไว 5,000 บาท    
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ    เชน  บันไดอลูมิเนียม  บันไดไมไผ   ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน   

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  5,000.- บาท)
12. คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว 5,000 บาท    
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอ่ืน ๆ     เชน    มิเตอรนํ้า    ฯลฯ     ต้ังจายจากเงินรายได    (ปรากฏใน แผนงานเคหะ   

และชุมชนงานสวนสาธารณะ)

1.4.  หมวดสาธารณูปโภค                                                          ตั้งไวรวม 50,000 บาท    
1.4.1.  สาธารณูปโภค   ประเภท   คาน้ําประปา ตั้งไว 20,000 บาท    
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาเรือนเพาะชํา        ต้ังจายจากเงินรายได            (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   

งานสวนสาธารณะ)
1.4.2  สาธารณูปโภค   ประเภท   คากระแสไฟฟา ตั้งไว 30,000 บาท    
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟา   เชน      วงเวียนน้ําพุ     เปนตน      ต้ังจายจากเงินรายได     (ปรากฏในแผนงาน 

อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.5.  หมวดเงินอุดหนุน                                         ตั้งไวรวม 240,000 บาท    
1.5.1.เงินอุดหนุนเอกชนหรือกิจการอันเปนสาธารณะประโยชน                                     
 ประเภท  คาขยายเขตไฟฟา ตั้งไว 120,000 บาท    
เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาล   ตามที่การไฟฟาอําเภอบานไผ แจงรายละเอียด  

ใหทราบกิจการของรัฐหรือเปนการอุดหนุนเพื่อดําเนินการอ่ืนๆ   ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงาน 
เคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน)

ประเภท  คาขยายเขตประปา ตั้งไว 120,000 บาท    
เพื่อจายเปนคาขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล   ตามที่การประปาอําเภอบานไผ  แจงรายละเอียดใหทราบ

กิจการของรัฐหรือเปนการอุดหนุนเพื่อดําเนินการอ่ืนๆ     ต้ังจายจากเงินรายได     (ปรากฏในแผนงานเคหะและ 
ชุมชน งานไฟฟาถนน)
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2.  รายจายเพื่อการลงทุน                                         ตั้งไวรวม 15,732,500 บาท    
2.1. หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง                                       ตั้งไวรวม 15,732,500   บาท    
1. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ ซอย 9 (ชุมชนคุมจัดสรร)

ตั้งไว 433,000   บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ ซอย 9  เร่ิมจากถนนทองประเสริฐ  

ซอย 8 ไปทางทิศตะวันตก กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม.พรอมบอพัก ค.ส.ล.20บอความ 
ยาวทอระบายน้ําพรอมบอพักยาวรวมไมนอยกวา   200.00  ม.   พรอมรางวี ค.ส.ล.   รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
เทศบาลกําหนดตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา งานกอสราง 
โครงสรางพื้นฐาน จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตร ที่ 2.1 หนา 5-13  โครงการที่ 20)

2. โครงการกอสรางถนนลูกรัง ซอยไทยประทาน (ชุมชนหนองลุมพุก)      ตั้งไว 103,300   บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการถมดินกอสรางถนนลูกรัง ซอยไทยประ โดยเร่ิมจากถนนขางสํานักงานเทศบาลเมือง 

บานไผ ดานทิศตะวันออกถึงถนนถนน ค.ส.ล. ดานทิศใตโรงเรียนหนองลุมพุก ถนนกวาง 6  ม. ยาวประมาณ 400 ม.  
ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง โครงสรางพื้นฐาน    จากแผนพัฒนาสามป    (พ.ศ. 2553-2555) 
 ตามยุทธศาสตรที่ 2.1 หนา 5-15 โครงการที่ 28)

3. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 8 (หนองลุมพุก) 589,600   บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 8 โดยเร่ิมจากถนนหนองลุมพุก  

ซอย 3 ไปทางทิศตะวันออกถึงถนนหนองลุมพุก ซอย 11 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม.  
พรอมบอพัก ค.ส.ล. 28 บอ ความยาวทอระบายน้ําพรอมบอพักยาวรวมไมนอยกวา 268.00 ม. พรอมรางวี   ค.ส.ล. 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2553-2555)   ตามยุทธศาสตรที่ 2.1 หนา  
5-36 โครงการที่ 98 )

4.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซ.แยกถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก(บานเทิดไท)(ชุมชนซอยยิ่งยง)
ตั้งไว 210,600   บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก (บานเทิดไท) เร่ิมจากถนน 
ยิ่งยง-หนองลุมพุกไปทางทิศใตเลี้ยวซายไปทางทิศตะวันออกจดลําหวยทราย กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 2.50 ม. 
ยาวประมาณ 127.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 317.50 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนนพรอม 
ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ    รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด      ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555)  ตามยุทธศาสตรที่ 2.1  
หนา 5-36 โครงการที่ 101)

5. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก (เย้ืองศาลาชุมชน)(ชุมชนซอยยิ่งยง)
ตั้งไว 208,900   บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก (เยื้องศาลาชุมชน) เร่ิมจาก 
ถนน ยิ่งยง-หนองลุมพุก ไปทางทิศใตเลี้ยวไปทางดานทิศตะวันออกจดลําหวยทราย โดยกอสรางถนน ค.ส.ล.  
กวาง 3.00 ม.  ยาวประมาณ 105.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา315. ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนน 
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พรอมไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    จากแผนพัฒนาสามป   (พ.ศ. 2553-2555)  ยุทธศาสตรที่ 2.1  
หนา 5-37 โครงการที่ 102)

6. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยคูหา  (ชุมชนหนองลุมพุก) ตั้งไว 167,100   บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยคูหา เร่ิมจากถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก ไปทางทิศตะวันตก   

โดยกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 4.00 ม. ยาวประมาณ 63.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 252 ตร.ม. 
พื้นทาง เดิมบดอัดแนนพรอมไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ      รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2553-2555) 
ตามยุทธศาสตรที่ 2.1 หนา 5-37 โครงการที่ 103)

7. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนราษฎรธุรกิจ (ดานทิศตะวันออกเขาโรงภาพยนตปรามิด)
(ชุมชนศรีหมอนพัฒนา) ตั้งไว 176,600   บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกถนนราษฎรธุรกิจ (ดานทิศตะวันออก 

เขาโรงภาพยนตปรามิด) โดยกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 3.50 ม. ยาวประมาณ 25.50 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.
ไมนอยกวา 89.25 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนนพรอมไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ และกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล. 6 บอ ความยาวทอรวมบอพักยาวรวมไมนอยกวา 51.00 ม.   
พรอมรางวี   ค.ส.ล.  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผน 
งานอุตสาหกรรมและการโยธา จากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2553-2555) ยุทธศาสตรที่ 2.1หนา 5-41โครงการที่116)

8. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซ.แยกถนนสุขาภิบาล ซ.10 (ดานทิศใต ขางรานอุดรสุกี้) 
     (ชุมชนศรีหมอนพัฒนา) ตั้งไว 111,400   บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซ.แยกสุขาภิบาล ซ.10(ดานทิศใต ขางรานอุดรสุกี้)โดยกอสราง 

ถนน ค.ส.ล. กวาง 3.50 ม. ยาวประมาณ 48.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 168.00 ตร.ม.พื้นทางเดิม
บดอัดแนนพรอมไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนดตั้งจายจากเงินอุดหนุน 
ทั่วไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา จาก แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตรที่ 
 2.1 หนา 5-41 โครงการที่ 117)

9. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยตรงขามโบสถฝร่ัง (ชุมชนซอยประปา)
ตั้งไว 438,500   บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยตรงขามโบสถฝร่ัง (ซอยฮ้ังเลง) โดยเร่ิมจากถนน 
เจนจบทิศ ไปทางทิศตะวันออก กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม.พรอมบอพัก ค.ส.ล. 20บอ  
ความยาวทอระบาย นํ้าพรอมบอพักยาวรวมไมนอยกวา 204.00 ม. พรอมรางวี   ค.ส.ล.  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
เทศบาลกําหนดตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จากแผนพัฒนาสามป  
(พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตรที่ 2.1 หนา 5-17 โครงการที่ 33)

10. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 3 (ชุมชนโนนสะอาด)
ตั้งไว 997,700   บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถ.สุขาภิบาล 2 ซ. 3 เร่ิมจากถนนสุขาภิบาล 2 
ไปทางทิศตะวันออก โดยกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 2. ม. ยาวประมาณ 175.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล.   
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ไมนอยกวา 350.00 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนนพรอมไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ และกอสรางทอระบายน้ํา  
ค.ส.ล. อัดแรงชั้น  3 ขนาด Ø 0.40 ม.    พรอมบอพัก ค.ส.ล.   36   บอความยาวทอระบายน้ําพรอมบอพักยาวรวม 
ไมนอยกวา 350.00  ม. พรอมรางวี   ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ต้ังจายจากเงินอุดหนุน 
ทั่วไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555)  ตามยุทธศาสตร  
ที่ 2.1 หนา 5-10 โครงการที่ 7)

11. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอยธรรมาพิสมัยและซอยเชื่อม (ชุมชนสมหวัง-สังวาลย)
ตั้งไว 1,099,900   บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยธรรมาพิสมัยและซอยเชื่อมกอสรางทอระบายน้ํา  
ค.ส.ล.  อัดแรงชั้น 3  ขนาด Ø 0.60 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล. 40 บอ    ความยาวทอระบายน้ําพรอมบอพักทั้งสองขาง 
ความยาวรวมไมนอยกวา 400.00 ม. พรอมรางวี   ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  ต้ังจายจาก 
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555)  
ตามยุทธศาสตรที่ 2.1 หนา 5-17โครงการที่ 36)

12. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยเสรีมอเตอร(ชุมชนศาลเจา) ตั้งไว 250,700   บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยเสรีมอเตอร โดยเร่ิมจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางทิศใตโดย 

กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 3.00 ม. ยาวประมาณ 126.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 378.00 ตร.ม.
พื้นทางเดิมบดอัดแนนพรอมไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  ต้ังจาย 
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555)  
ตามยุทธศาสตรที่ 2.1 หนา 5-30 โครงการที่ 79)

13.โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซ.แยกถนนประเสริฐแกวอุทิศ2(ชุมชนหลัก14) 281,200   บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยประเสริฐแกวอุทิศ 2 เร่ิมจากซ.เชื่อมถนนประเสริฐแกวกับ 

ซ.สุขสําราญไปทางทิศใตถึงถนนเขาโรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ ดานทิศตะวันออก โดยกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง  
4.00  ม. ยาวประมาณ 106.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมพีื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 424.00 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนน 
พรอมไหลทาง ลูกรังกวางตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตรที่ 2.1  
หนา 5-38 โครงการที่ 106)

14. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยขุริรัง  (ชุมชนคลองชลประทาน)  ตั้งไว 162,500   บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยขุริรัง โดยเร่ิมจากคลองสงน้ําชลประทานไปทางทิศเหนือ  

โดยกอสรางถนน   ค.ส.ล. กวาง 2.50 ม.   ยาวประมาณ 98.00 ม.   หนา 0.15 ม.   หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 
 245.00 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนนพรอมไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ   รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล 
กําหนด   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จากแผนพัฒนาสามป  
(พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตรที่ 2.1 หนา 5-38 โครงการที่ 107)

15. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสุขาภิบาล 2 ดานทิศตะวันตก (ชุมชนโนนสะอาด)
ตั้งไว 1,100,000   บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถ.สุขาภิบาล 2 ฝงทิศตะวันตกตอจากโครงการเดิมไป 
ทางทิศใตกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล. 38 บอ ความยาวทอระบาย  
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นํ้าพรอมบอพักยาวรวมไมนอยกวา  420.00 ม. พรอมรางวี   ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด   
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553- 
2555) ตามยุทธศาสตรที่ 2.1 หนา 5-21 โครงการที่ 52)

16. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสมหวัง-สังวาลย ลงลําหวยทราย (ชุมชนสมหวัง-สังวาลย)
ตั้งไว 1,238,900   บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ําถนนสมหวัง-สังวาลย ลงลําหวยทราย โดยเร่ิมจากถ.แจงสนิท 
ไปทางทิศใตถึงลําหวยทราย กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล. 50 บอ  
ความยาวทอระบายน้ําพรอมบอพักยาวรวมไมนอยกวา 430.00 ม. พรอมรางวี   ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบแปลน 
ที่เทศบาลกําหนดตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) แผนพัฒนาสามป 
พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตรที่ 2.1 หนา 5-19 โครงการที่ 42)

17. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสมหวัง-สังวาลย(ชุมชนสมหวัง-สังวาลย) 1,492,900   บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางปรับปรุงผิวจราจรถนนสมหวัง-สังวาลย ถึงลําหวยทราย โดยเร่ิมจากถนน 

แจงสนิทไปทางทิศใตถึงลําหวยทราย โดยทําการปูผิวจราจรใหมทับผิวจราจรเดิมดวยแอสฟลทติกคอนกรีต กวาง  
6.00 ม.  ยาวประมาณ 1,030 ม.   หนาประมาณ 0.05 ม. หรือพื้นที่ปูแอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 6,180 ตร.ม.  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555)  ตามยุทธศาสตรที่  2.1 หนา 5-12 โครงการที่ 14)

18. โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยแกวทรานี ซอย 2(ชุมชนประปาฯ)  ตั้งไว 789,200   บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแกวทรานี ซอย 2 โดยเร่ิมจากซอยแกวทรานีไปทาง 

ทิศเหนือเลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันออกถึงซอยราชครู กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น3ขนาดØ0.40ม.พรอม 
บอพัก ค.ส.ล. 46 บอ ความยาวทอระบายน้ําพรอมบอพักยาวรวมไมนอยกวา 460.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน 
ที่เทศบาลกําหนด ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง 
โครงสรางพื้นฐาน จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553- 2555)  ตามยุทธศาสตรที่ 2.1 หนา 5-28 โครงการที่ 74)

19. โครงการกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกถนนประชุมธนสาร (ดานทิศเหนือ) (ชุมชนโนนสวรรค)
ตั้งไว 268,600   บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนประชุมธนสาร(ดานทิศเหนือ)โดยเร่ิมจากถนน 
ประชุมธนสารไปทางทิศเหนือ โดยกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 3.00 ม. ยาวประมาณ 135.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ 
มีพื้นที่  ค.ส.ล. ไมนอยกวา 405.00 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนนพรอมไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ รายละเอียด 
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตรที่ 2.1 หนา 5-14  โครงการที่ 25)

20. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนโพธิ์กลาง ซอย 3 (ชุมชนโพธิ์สวรรค)
ตั้งไว 1,163,300   บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนโพธิ์กลาง ซอย 3 เร่ิมจากถ.โพธิ์กลางไป 
ทางทิศตะวันตกโดยกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 3.50 ม. ยาวประมาณ 212.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.  
ไมนอยกวา 742. ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนนพรอมไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ และกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.พรอมบอพักค.ส.ล.22บอความยาวทอระบายน้ําพรอมบอพักยาวรวมไมนอยกวา 254ม.  
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พรอมรางวี  ค.ส.ล.รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงาน 
อุตสาหกรรมและ การโยธาจากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตรที่ 2.1 หนา 5-22โครงการที่53)

21. โครงการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสุมนามัย ซอย 1 (ชุมชนแสงทองฯ)
ตั้งไว 924,000   บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนนและทอระบายน้ําถนนสุมนามัย ซ. 1 เร่ิมจากถนนสุมนามัยไปทางทิศ 
เหนือเชื่อมถนนแสงทอง โดยกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 4. ม. ยาวประมาณ 75 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.  
ไมนอยกวา 300 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนนพรอมไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ และกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  
อัดแรงชั้น3ขนาดØ0.40 ม.พรอมบอพัก ค.ส.ล. 34 บอความยาวทอระบายน้ําพรอมบอพักยาวรวมไมนอยกวา 332 ม.  
พรอมรางวี  ค.ส.ล.รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฎในแผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธาจากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตรที่ 2.1 หนา 5-11โครงการที่ 9)

22. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบานเกิ้ง ซอย 1 (ขางเหลี่ยงเฟอรนิเจอร)
ตั้งไว 129,300   บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถ.บานเกิ้ง ซอย 1 (ขางเหลี่ยงเฟอรนิเจอร) โดยเร่ิมจาก 
ถ.บานเกิ้งซอย 1 ไปทางทิศเหนือ โดยกอสรางถ. ค.ส.ล. กวาง 3.00 ม.ยาวประมาณ 65.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ 
ค.ส.ล.ไมนอยกวา195 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนนพรอมไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ  รายละเอียดตามแบบแปลน 
ที่เทศบาลกําหนด ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา แผนพัฒนาสามป  
(พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตรที่ 2.1  หนา 5-34  โครงการที่ 94)

23. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนแจงสนิท สายบานไผ-ชนบท (บริเวณสี่แยกถนนผังเมือง 
   ตัดกับถนนแจงสนิท)  (ชุมชนกกแดง) ตั้งไว 331,600   บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนแจงสนิท สายบานไผ-ชนบท โดยเร่ิมจากถนน 

แจงสนิท (สายบานไผ-ชนบท) ไปทางทิศเหนือสุดเขตเทศบาล โดยกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 2.50 ม. ยาวประมาณ  
200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 500.00 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนนพรอมไหลทางลูกรังกวาง 
ตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฎในแผนงาน 
อุตสาหกรรมและการโยธา จากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2553-2555)ตามยุทธศาสตรที่ 2.1หนา5-36โครงการที่ 99)

24. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนแจงสนิท ดานทิศใต (สายบานไผ-ชนบท)(ชุมชนกกแดง)
ตั้งไว 87,800   บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนแจงสนิท สายบานไผ-ชนบท ดานทิศใต  
โดยกอสราง ถนน ค.ส.ล.กวาง 2.50 ม.ยาวประมาณ 53 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 132.50 ตร.ม.  
พื้นทางเดิมบดอัดแนนพรอมไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ        รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553- 
2555) ตามยุทธศาสตรที่ 2.1 หนา 5-39โครงการที่ 108)

25. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนสุมนามัย ซอย 3 (ชุมชนแสงทองฯ)  ตั้งไว 208,900   บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถ.สุมนามัย ซอย 3 โดยเร่ิมจากถนนสุมนามัยไปทางทิศเหนือ  

โดยกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 3.00 ม. ยาวประมาณ 105 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 315ตร.ม.  
พื้นทางเดิมบดอัดแนนพรอมไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ            รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  
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ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธาแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2553-2555)  
ตามยุทธศาสตรที่ 2.1 หนา 5-19 โครงการที่ 44)

26. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแจงสนิท (ราชนิกูล) (ชุมชนตลาด 1,2,3)
ตั้งไว 2,767,000   บาท

เพื่อจายเปนคาดําเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนแจงสนิท(ราชนิกูล)  จากวงเวียนน้ําพุไปทางทิศตะวันออก 
ถึงหนาธนาคารกรุงไทยโดยทําการซอมแซมผิวถนนเดิมเปนผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-place  
Recycling)หนาประมาณ 0.05 ม. กวางเฉลี่ย11.20-15.00 ม. ความยาวไมนอยกวา 535.00 ม. หรือพื้นที่กอสราง 
ไมนอยกวา      6,752    ตร.ม.    รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด     ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      
(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555)  ตามยุทธศาสตรที่ 2.1  
หนา 5-18 โครงการที่ 41)

***********************



 
 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําป ๒๕๕๓ 

 
กองการศึกษา 
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ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 24,257,104    บาท
      1. รายจายประจํา ตั้งไวรวม 24,104,404    บาท    

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 1,683,044    บาท   แยกเปน
1.1.1 ลักษณะเงินเดือน                              ตั้งไว 1,524,800    บาท   แยกเปน

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน      ตั้งไว 1,385,600    บาท   
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล   รวมทั้งสิ้น  8  อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได   1,385,600 บาท    

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    จํานวน  8 อัตรา   1,385,600      บาท) 
ประเภท  เงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 139,200    บาท   เพื่อจายเปน
เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว 33,600    บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา  ในอัตราเดือนละ  5,600  บาท  จํานวน  1  อัตรา      

 ตั้งจายจากเงินรายได  33,600  บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   33,600    บาท)
คาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนทองถิ่น ตั้งไว 33,600    บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกองการศึกษา  ในอัตราเดือน  5,600  บาท  จํานวน 1 อัตรา 

ตั้งจายจากเงินรายได  33,600  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   33,600   บาท)
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับขาราชการตามระเบียบฯ ตั้งไว 72,000    บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวของพนักงานเทศบาล ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 8 อัตรา  

ตั้งจายจากเงินรายได  72,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  72,000    บาท)
1.1.2 ลักษณะเงินคาจางประจํา ตั้งไว 158,244    บาท  แยกเปน

ประเภทเงินคาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 149,280    บาท
เพื่อจายเปนเงินคาจางใหแกลูกจางประจํา พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินคาจางประจํา กองการศึกษา จํานวน1 อัตรา    

ตั้งจายจากเงินรายได  149,280 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  จํานวน  1 อัตรา
149,280   บาท )

ประเภท  เงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 8,964    บาท   เพื่อจายเปน
คาตอบแทนพิเศษ            ตั้งไว 8,964    บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา  ในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ  จํานวน  1   อัตรา 

ตั้งจายจากเงินรายได 8,964  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  8,964  บาท)  

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553

หนวยงานกองการศึกษา

เทศบาลเมืองบานไผ
อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
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1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว 4,368,000    บาท  แยกเปน

ประเภทเงินคาจางชั่วคราว ตั้งไว 3,399,800    บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางของเทศบาล พรอมทั้งเงินที่ไดรับจากการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทน

ตามผลการประเมินการปฏิบัติและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจางที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้นไป จํานวน ( 3% 
 -5%)   ของอัตราคาตอบแทนกอนในปน้ันตามประกาศคณะกรรมการฯ ปฏิบัติหนาที่ในงานผูดูแลเด็ก  จํานวน  25  อัตรา  
งานผูชวยครู จํานวน 6  อัตรา งานพนักงานขับรถยนต  จํานวน  2  อัตรา งานผูชวยบรรณารักษ  จํานวน 1 อัตรา งานผูชวย  
เจาหนาที่บันทึกขอมูล  จํานวน 1 อัตรา งานผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี  จํานวน  3 อัตรา งานผูชวยนักวิชาการศึกษา   
จํานวน1 อัตรา ผูชวยสันทนาการ จํานวน  1  อัตรา ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา  งานภารโรงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
จํานวน2  อัตรา  ตั้งจายจากเงิน รายได 2,165,400  บาท เงินอุดหนุนกรณีตางๆที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ  1,234,400 บาท   
(ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา   จํานวน  43   อัตรา   3,399,800  บาท  )

ประเภท  เงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 968,200    บาท   เพื่อจายเปน
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตามระเบียบฯ ตั้งไว 968,200    บาท   
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ใหแกพนักงานจางของเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได 604,600 บาท   

เงินอุดหนุนกรณีตางๆที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ  363,600  บาท (  ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา   968,200    บาท) 

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 8,223,060   บาท    แยกเปน
ประเภทคาตอบแทน ตั้งไวรวม 165,200   บาท    
1  คาตอบแทนประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ตั้งไว 2,500    บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหนาที่ในการประเมินผลงานของพนักงานครู,พนักงานเทศบาล

ประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจาง ตามหนังสือ ที่ มท0808.3/ว4231
เดือนธันวาคม 2546 ตั้งจายจากเงินรายได 2,500 บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
2,500บาท)

2   คาตอบแทน    ประเภท   คาเชาบาน ตั้งไว 64,800    บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ  ตั้งจายจากเงินรายได  64,800 บาท     

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  64,800  บาท)
3  คาตอบแทน   ประเภท   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว 30,000    บาท
เพือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานเทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงานครู 

เทศบาล/ พนักงานจางและลูกจางประจํา ที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ  
ตั้งจายจากเงินรายได 30,000บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จํานวน30,000บาท )    

4  คาตอบแทน   ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    ตั้งไว 17,900    บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานครูเทศบาล และพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําที่มีสิทธิเบิก  

ไดตาม   ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได  17,900 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     
17,900 บาท)
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5  คาตอบแทน  ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล   ตั้งไว 50,000    บาท
เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาล   /    พนักงานจาง  และ 

ลูกจางประจําที่มี สิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ     ตั้งจายจากเงินรายได    50,000   บาท      (ปรากฏในแผนงานการศึกษา     
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  50,000  บาท  )

ประเภทคาใชสอย ตังไว 7,706,860   บาท    แยกเปน
1  คาใชสอย  ประเภท  ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   ตั้งไว 660,800    บาท

                  1.1 เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ 100,000    บาท
เพื่อจายเปนคาบอกรับวารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพตาง ๆ      คาเย็บและเขาปกหนังสือ      คาจางเหมาบริการ คาจาง

แรงงานบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่ง และคาติดตั้งประปา,ติดตั้งไฟฟา, ติดตั้งโทรศัพท โรงเรียนเทศบาล 2แหง  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   3  แหง  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  100,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา 100,000  บาท  ) 

1.2 โครงการจางบุคลากรบริหาร/จัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ
ตั้งไว 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางบุคลากรบริหาร/จัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบานไผ ตั้งจายจาก
เงินรายได 100,000 บาท  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จํานวน 100,000 บาท)

1.3  โครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาด ตั้งไว 230,400    บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล   1  แหง  จํานวน 1 คน และ   

ศูนยพัฒนา  เด็กเล็ก 2,3 จํานวน 2 คน  รวม  3  คน  ตั้งจายจากเงินรายได   230,400 บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   230,400   บาท)

1.4โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
ตั้งไว 230,400    บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย   โรงเรียนเทศบาล ทั้ง  2  แหง   หองสมุดเทศบาล    
จํานวน  1  คน  ตั้งจายจากเงินรายได  230,400  บาท   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    
จํานวน   230,400 บาท)

2  คาใชสอย ประเภท ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตั้งไว 30,000    บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตาง  ๆเชนเครื่องคอมพิวเตอร โตะ เกาอี้ เครื่องพิมพดีด รถยนต   

รถจักรยานยนต  ทีวี  วีดีโอ  เครื่องขยายเสียง  อาคารเรียน หองน้ํา หองสวม โรงอาหาร สนามกีฬา  เครื่องพิมพ  ดีดไฟฟา   
ตูเย็น    ตูเก็บเอกสาร    วิทยุเทป    โทรศัพท  ฯลฯ     ตั้งจายจากเงินรายได   30,000   บาท   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   30,000 บาท  )   

3   คาใชสอย ประเภท ค. รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไวรวม 6,896,060    บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการตาง ๆ      จํานวน  …19……  โครงการ  ดังตอไปนี้
1.โครงการเขาคายฝกซอมกีฬานักเรียน ตั้งไว 32,000    บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา   ผูฝกสอน   คาชุดนักกีฬา   คาอาหารทําการนอกเวลา  คาพาหนะ     

คาเวชภัณฑ  คาวัสดุกีฬา คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาประกันอุบัติเหตุหมูนักกีฬาและเจาหนาที่ คาใชจายในการเขาคาย  
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เก็บตัวฝกซอมกีฬา ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได 32,000  บาท ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     
งานกีฬาและนันทนาการ   32,000  บาท )  (จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ. 2553-2555 ) ตามยุทธศาสตรที่   3.2     หนา 5-58  
โครงการที่ 6 )

2.โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับภาค ตั้งไว 70,000    บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา  ผูฝกสอน  คาชุดนักกีฬา     คาอาหาร   คาพาหนะ   คาเวชภัณฑ      

คาวัสดุกีฬา  คาเบี้ยเลี้ยง   คาเชาที่พัก   คาประกันอุบัติเหตุหมูนักกีฬาและเจาหนาที่ คาน้ํามันเชื้อเพลิง  คาใชจายในการ 
เขาคายเก็บตัวฝกซอมกีฬา ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได   70,000  บาท   ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ   70,000   บาท) ( จากแผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ .2553- 2555 ) ตามยุทธศาสตร ที่   
3.2   หนา 5-58  โครงการที่ 7  )

3.โครงการแขงขันกีฬาเพื่อเยาวชนและประชาชน ตั้งไว 80,000    บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา   เชน   คาพิธีการ    คาจัดสถานที่   คาวัสดุ  คาอุปกรณ กีฬา  คาวัสดุจัด    

ทําสนามคาเชาและเตรียมสนาม  คาเกียรติบัตร คาถวยรางวัล  คาเงินรางวัล คาของขวัญของรางวัล  คาตอบแทนกรรมการ 
ตัดสิน คาเชาเครื่องเสียง  คาเครื่องด่ืม  นํ้าด่ืม  นํ้าแข็ง  นักกีฬาและเจาหนาที่ครู   คาชุดนักกีฬาสํารอง   คาอาหารสําหรับ  
นักกีฬาและเจาหนาที่จัดการแขงขัน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  80,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ   งานกีฬาและนันทนาการ   80,000 บาท)  ( จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555 ) ตามยุทธศาสตร     
ที่ 3.2   หนา  5-59  โครงการที่  13)

4.โครงการแขงขันกีฬาสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน ตั้งไว 28,000    บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา  เชน  คาพิธีการ คาจัดสถานที่ คาวัสดุ คาอุปกรณ กีฬา คาจัดทําสนาม     

คาเกียรติบัตร    คาถวยรางวัล    คาเงินรางวัล    คาของขวัญของรางวัล     คาตอบแทนกรรมการตัดสิน   คาเชาเครื่องเสียง   
คาเครื่องด่ืม นํ้าด่ืม นํ้าแข็ง นักกีฬาและเจาหนาที่ครู  คาชุดนักกีฬาสํารอง  คาอาหารสําหรับนักกีฬาและเจาหนาที่จัดการ 
แขงขันฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได 28,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ 
นันทนาการ  28,000 บาท) (จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2553-2555)   ตามยุทธศาสตรที่  3.2  หนา  5-58  โครงการที่  5  )

5.โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม ตั้งไว 750,000    บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา  เปนคาเครื่องไทยทาน  คาปจจัยถวายพระ  คาอาหารถวายพระ คาดอกไม  

ธูป  เทียน  คาเครื่องด่ืมสําหรับแขกผูมีเกียรติ และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของในพิธีเปด -  ปด  และในวันงาน คามหรสพและการ  
คาเงินสนับสนุน คาเงินรางวัลหรือของรางวัลสําหรับผูชนะการประกวดหรือแขงขัน คาวัสดุ และหรือคาจางตกแตงสถานที่
ตกแตงรถยนตแสดง ในขบวนแหตลอดจนคารื้อถอน      คาวัสดุหรือคาเชาและหรือคาจางทําของที่เปนองคประกอบสําคัญ
ของงานนั้น ๆเชน คาตนเทียนในงาน ประเพณีแหเทียนพรรษา     คาจัดพิมพหนังสือสวดมนต   คากระทงในงานประเพณี 
ลอยกระทง     คาเชาเตนท    คาเชาอุปกรณไฟฟา    และเครื่องเสียง    คาเชาสถานที่จัดงาน   คาใชจายในการประกวดหรือ 
แขงขันตาง ๆ   (ที่ไมใชการแขงขันกีฬา)    คาใชจายระหวางจัดงานเปน คากระแสไฟฟา คาน้ําประปา คาใชโทรศัพท  และ 
คาเชาอุปกรณโทรศัพทตลอดระยะเวลาที่จัดงานนอกสถานที่ คาแตงตัวสาวงาม เขารวมขบวนแห และรวมประกวดในงาน 
เทศกาลไหม,  บุญกุมขาวใหญ  คาวัสดุอื่น ๆ ฯลฯ   ตามโครงการดังตอไปนี้

1.   โครงการจัดงานวันปใหม 
                    2.   โครงการจัดงานวันสงกรานต    
                    3.   โครงการจัดงานแหเทียนพรรษา    
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                    4.   โครงการจัดงานวันลอยกระทง    

5.  โครงการจัดงานบุญกุมขาวใหญ
ตั้งจายจากเงินรายได    750,000  บาท    (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานศาสนา      

วัฒนธรรมทองถิ่น 750,000 บาท)(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตรที่3.3หนา 5-64โครงการที่ 7 )     
6.โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ตั้งไว 75,000    บาท
เพื่อจายเปนคาพิธีการ  คาจัดสถานที่  คาวัสดุ   คาอาหาร   คาเครื่องด่ืม    นํ้าด่ืม    นํ้าแข็ง    คาของขวัญของรางวัล

คาเชาเครื่องเสียง   คามหรสพ   คาตกแตงสถานที่   คาตอบแทนกรรมการตัดสิน ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได   75,000  บาท
(  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ   75,000 บาท ) (  จากแผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ.2553-2555 ) 
ตามยุทธศาสตรที่ 3.3  หนา  5-64  โครงการที่  8 )

7.โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม           ตั้งไว 40,000    บาท
เพื่อจายคาจางเหมายานพาหนะ คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ คาอาหาร

คาใบประกาศนียบัตรคาเชาอุปกรณตางๆและเครื่องด่ืม คาตอบแทนวิทยากรในการฝกอบรม คาเชาที่พักคาวัสดุสํานักงาน 
 ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนกรณีตางๆที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ 40,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษา 
ไมกําหนดระดับ  40,000  บาท)  ( จากแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2553-2555 ) ตามยุทธศาสตรที่ 2.4 หนา 5 - 52 โครงการที่  2 )

8.โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและตางประเทศ    ตั้งไว 60,000    บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาใบประกาศนียบัตร คาเชาอุปกรณ   

คาอาหารและเครื่องด่ืม คาตอบแทนวิทยากรในการฝกอบรม  การประชุมชี้แจงตางๆ   ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและ  
การทัศนศึกษาดูงานในประเทศ   และตางประเทศ   สําหรับพนักงานครูเทศบาล  พนักงานจาง  ขาราชการครูในทองถิ่น      
คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการบริหารศูนยฯ กรรมการชุมชนฝายการศึกษา และเจาหนาที่ ตลอดจนสมาชิกสภา 
เทศบาลและผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาคาจางเหมายานพาหนะ  คาเชาที่พัก  คาวัสดุสํานักงาน คาเบี้ยเลี้ยง และคาจาง 
เหมาจัดทําอาคาร  อาหารวาง  นํ้าด่ืม  สําหรับผูเขารวมโครงการ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได 60,000 บาท (ปรากฎในแผน 
งานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  60,000 บาท ) ( จากแผนพัฒนาสามป  (  พ.ศ.2553 - 2555 )   
ตามยุทธศาสตรที่ 7.2  หนา  5-91   โครงการที่   8 )

9.โครงการแขงขันทางวิชาการ ตั้งไว 30,000    บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ   เงินรางวัล  ของรางวัล    คาดอกไมธูปเทียน  คาพิธีการ   คาใบ      

ประกาศนียบัตรคาเชาอุปกรณตางๆ  คาอาหาร  อาหารวาง  นํ้าด่ืม และเครื่องด่ืม  คาตอบแทนกรรมการ/วิทยากร  ฯลฯ       
ตั้งจายจากเงินรายได    30,000  บาท     (ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานการศึกษาไมกําหนดระดับ   30,000   บาท)   
( จากแผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ.  2553-2555 )  ตามยุทธศาสตรที่  3.1   หนา  5-56   โครงการที่  4 )

10.โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด ตั้งไว 40,000    บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ  คาใบประกาศนียบัตร คาเชาอุปกรณ  

ตางๆ   คาอาหาร   อาหารวาง    นํ้า   และเครื่องด่ืม    คาตอบแทนวิทยากร/กรรมการตัดสิน      คาเชาและคาเตรียมสถานที่  
คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ประจําสนาม   คาอาหารนอกเวลาทําการ   คาโลหรือถวยรางวัล    คาจางเหมารถยนต ของรางวัลและ 
เงินรางวัล  คาวัสดุสํานักงานในการฝกอบรม/การจัดกิจกรรม  และการแขงขันมวยชิงแชมปเพื่อรณรงคตอตานยาเสพติด  
ตั้งจาย เงินอุดหนุนกรณีตางๆที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ 40,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 40,000 บาท)( จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555 ) ตามยุทธศาสตรที่  2.3 หนา 5-51  โครงการที่  3 )
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11.โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา  ตั้งไว 30,000    บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตกแตงรานนิทรรศการและวัสดุผลิตสื่อ   การเรียน   การสอน  และนวัตกรรมทางการศึกษา   

คาจางเหมาบริการ      คาวัสดุโฆษณาเผยแพร      คาจางเหมายานพาหนะ       คาเบี้ยเลี้ยง        คาเชาที่พักสําหรับนักเรียน    
และพนักงานครูเทศบาลที่สังกัดสถานศึกษา    ไมสังกัดสถานศึกษาและพนักงานเทศบาลสามัญ    ตั้งจายจากเงินรายได  
30,000 บาท ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา     30,000 บาท) (  จากแผนพัฒนาสามป  
( พ.ศ. 2553-2555)  ตามยุทธศาสตรที่  4.1   หนา  5-66  โครงการที่  1  ) 

12.โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล ตั้งไว 1,581,580    บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทุกคน  (เงินอุดหนุน  อนุบาล-ป.6,  

เงินรายได  ม.1 - ม.3 )  ภาคเรียนที่  2/2552   จํานวน   140  วัน    และภาคเรียนที่ 1/2553  จํานวน  120   วัน   ตั้งจายจาก    
เงินรายได 340,340 บาท เงินอุดหนุนกรณีตางๆที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ 1,241,240 บาท(ปรากฎในแผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,581,580 บาท)  ตามหนังสือสั่งการ  ดวนมาก ที่ มท 0893.3/ว1226   
ลว  23 มิถุนายน  2552  (จากแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2553  - 2555 )  ตามยุทธศาสตรที่  3.2  หนา  5-58  โครงการที่  8 )

13.โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด  สพฐ. ตั้งไว 3,356,080    บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 260 วัน สําหรับเด็กเล็กถึง   

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6  ภาคเรียนที่   2 / 2552 จํานวน  140  วัน  ภาคเรียนที่ 1/2553  จํานวน 120 วัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
กรณีตางๆที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ3,356,080 บาท (ปรากฎในแผนงานการศึกษางานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
3,356,080  บาท) ตามหนังสือ สั่งการ ดวนมากที่ มท 0893.3/ว1226 ลว 23 มิถุนายน 2552 (จากแผนพัฒนาสามป   
(พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตรที่ 3.2   หนา  5-58  โครงการที่  8 )

14.โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 568,400    บาท

280 วัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนกรณีตางๆที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ   568,400 บาท(ปรากฎในแผนงานการศึกษา         
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามหนังสือสั่งการ   ดวนมาก ที่ มท  0893.3/ว1226 ลว 23 มิถุนายน 2552     
(จากแผนพัฒนาสามป    ( พ.ศ.2553  - 2555 ) ตามยุทธศาสตรที่  3.2  หนา  5-58  โครงการที่  8 )

15.โครงการจัดหาอาสาสมัคร/ครูสอนภาษาอังกฤษ ตั้งไว 20,000    บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาชาวตางชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนเทศบาล  ทั้ง  2 แหง  โดยจายคาตอบแทน 

ตามอัตราที่กําหนดตลอดปการศึกษา      ตั้งจายจากเงินรายได   20,000 บาท       (ปรากฏในแผนงานการศึกษา    
งานบริหารทั่วไป  เกี่ยวกับการศึกษา 20,000 บาท) (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555 ) ตามยุทธศาสตรที่   3.1   
หนา   5-73 โครงการที่ 1 )

16.โครงการบรรพชาสามเณร/จาริณี ภาคฤดูรอน ตั้งไว 30,000    บาท
เพื่อจายเปนคาพิธีการ คาจัดสถานที่ คาวัสดุ คารับรอง  คาน้ําด่ืม นํ้าแข็ง เครื่องด่ืม คาอาหารถวายพระสงฆ  และ  

สามเณรออกโครงการ คาปจจัย คาเครื่องไทยธรรม ดอกไมธูปเทียน คาตอบแทนพระวิทยากร พระพี่เลี้ยง คาเสื้อนาคเณร   
คานํ้าปานะ คาน้ํา คากระแสไฟฟาบํารุงวัด คาหนังสือสวดมนต  คาเกียรติบัตร  คาเชาเครื่องเสียง  คามหรสพ  และอื่น ๆ     
ที่เกี่ยวของ  ตั้งจายจากเงินรายได 30,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 30,000 บาท)   
(จากแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2553  - 2555 )  ตามยุทธศาสตรที่  3.3  หนา  5-64  โครงการที่  6 )

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนยฯ 100%   จํานวน 
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17.โครงการจัดหาหนังสือสําหรับนักเรียน ตั้งไว 90,000    บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อหนังสือเรียนสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลยืมเรียน ตั้งจายจากเงินรายได

90,000 บาท(ปรากฏใน แผนงานการศึกษา   งานระดับกอนวัยเรียน และประถมศึกษา  90,000 บาท ) (จากแผนพัฒนาสามป
พ.ศ.2553 - 2555 )  ตามยุทธศาสตรที่  3.1  หนา  5-66  โครงการที่  4 )

18.โครงการฝกอบรม/ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูสําหรับเด็กและเยาวชน   ตั้งไว 10,000   บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ  คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ คาใบประกาศนียบัตร คาเชาสถานที่

และอุปกรณ  คาอาหาร และเครื่องด่ืม คาตอบแทนวิทยากรในการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานแหลงเรียนรูสําหรับเด็ก 
เยาวชน ในทองถิ่น  คาวัสดุสํานักงาน คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 10,000 บาท ( ปรากฏในแผนงานการศึกษา   
งานการศึกษาไมกําหนดระดับ)จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตรที่ 3.1หนา 5-66โครงการที่3  

19.โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับเทศบาล ตั้งไว 5,000   บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาพิมพเอกสาร  สิ่งตีพิมพ  คาอาหาร  อาหารวาง  เครื่องด่ืม ฯลฯ

ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ตั้งจายจากเงินรายได 5,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา   
งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 5,000 บาท) (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 - 2555 ) ตามยุทธศาสตรที่  4.2  หนา 5-61   
โครงการที่  3 )

4  คาใชสอย   ประเภท   ง.รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ    
ตั้งไว 120,000    บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร     เชน    คาพาหนะ    เดินทาง     คาเบี้ยเลี้ยง      
คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียนคาธรรมเนียมอื่นๆในการเดินทางไปราชการใหแก พนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาลและ   
ลูกจางประจําที่ไดรับคําสั่ง ใหเดินทางไปราชการ    ตั้งจายจากเงินรายได 120,000 บาท     (  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  120,000 บาท)

คาวัสดุ ตั้งไวรวม 351,000   บาท    
1    ประเภท   คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 50,000    บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุสํานักงาน   ตางๆ เชน  กระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว  ผงหมึก  ผงแมเหล็ก  กระดาษถาย   

เอกสาร  กระดาษตอเน่ือง กระดาษไข แฟมเอกสาร  กระดาษไขคอมพิวเตอร  ดินสอ  ปากกา  ชอลก  ยางลบ   ไมบรรทัด   
นํ้ายาลบคําผิด   นํ้ายาลบไข   ลวดเสียบ     คลิบดํา     กรรไกร     มีดคัตเตอร   ใบมีดคัตเตอร    กาวหลอด   ผาหมึกพิมพดีด
เทปพีวีซีใส  กระดาษคารบอน  ตรายาง  ซอง   ลวดเย็บกระดาษ  แฟม  สมุดบัญชี   แบบพิมพ     ธงชาติ  สิ่งพิมพที่ไดจาก  
การซื้อหรือจางพิมพ  หนังสือหองสมุด     คูมือครู     แผนการสอน    ซองใชในการบรรจุหีบหอ   นํ้ามันไข   ข้ีผ้ึง   ขาตั้ง   
(กระดานดํา) ไมถูพื้น  ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน แผนที่  พระบรมฉายาลักษณ  กระดาน 
ดํารวมถึงกระดานไวทบอรด แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน  มูลี่  มานปรับแสง (ตอผืน)  พรม  (ตอผืน) นาฬิกาตั้ง 
หรือแขวน เครื่องคํานวณเลขพระพุทธรูป แจกัน พานดอกไม  พานพุม  เชิงเทียน  กระถางธูป พระบรมรูปจําลอง แผงกั้น 
หอง   กระเปา    คาถายเอกสาร   นํ้าด่ืมรวมทั้งแบบพิมพตางๆ เชน  สมุดประจําตัวนักเรียน (ป.01)  สมุดประจําชั้น(ป.02)   
บัญชีเรียกชื่อ  (ป.03)      สมุดประจําตัวนักเรียนอนุบาล    (อ.01)    สมุดประจําตัวช้ันอนุบาล    (อ.02)   ทะเบียนนักเรียน    
 สมุดบันทึกสุขภาพประจําตัวนักเรียน (ส.ศ.3)    คาถายแบบพิมพอาคารสําหรับปฎิบัติงานในกองการศึกษา   ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได 50,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา  50,000  บาท)
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2   ประเภท   คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ     ตั้งไว 5,000    บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ    เชน    คาหลอดไฟฟา   สวิทซไฟฟา   สายไฟฟา   หมอแปลงไฟฟา   ลําโพง  

ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน  เทปพันสายไฟฟา   ปลั๊กไฟฟา  โคมไฟฟา  ฯลฯ สําหรับกองการศึกษา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    
5,000  บาท)  

3  ประเภท  คาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 5,000    บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เชน แปรง  ไมกวาด  ผาปูที่นอน  ปลอกหมอน  หมอน  ผาหม  ผาปูโตะ  

ถวยชาม  ชอนสอม   แกวนํ้า  จานรอง   กระจกเงา    ถาด    ที่นอน    มีด    หมอไฟฟารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา   กระติกน้ํา 
รอนไฟฟากระติกนํ้าแข็ง ถังแกส นํ้ายาลางจาน  ผงซักฟอก   นํ้ายาเช็ดกระจก    สเปรยปรับอากาศ   ไมถูพื้น    ถังขยะ  
ฯลฯ   สําหรับกองการศึกษา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได  5,000 บาท (ปรากฏในแผน 
งานการศึกษา งานบริหารทั่วไป  เกี่ยวกับการศึกษา  5,000 บาท    )      

4   ประเภท   คาวัสดุกอสราง                                        ตั้งไว 2,000    บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อไมตางๆ นํ้ามันทาไม  ทินเนอร   สี   หิน  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต  ปูนขาว  ทราย  อิฐหรือซีเมนต

บล็อก  ตะปู  ฆอน  คีม ชะแลง  จอบ  เสียม   เลื่อย  ทอนํ้าและอุปกรณประปา   ทอ  ตาง ๆ โถสวม   อางลางมือ  วัสดุกอสร
อื่น ๆ  สําหรับซอมแซมศูนยเยาวชนเทศบาล    สนามกีฬาและใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   โรงเรียนเทศบาล   เชน  ซอมแซม 
หองน้ํา      หองสวม      ทางเดินเทารองระบายน้ํา      สนามกีฬา      สนามเด็กเลน ฯลฯ     ตั้งจายจากเงินรายได 2,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   2,000 บาท  )

5 ประเภท   คาวัสดุยานพาหนะและขนสง          ตั้งไว 10,000    บาท
เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่  ยางนอก   ยางใน   เพลา   สายไมล    ตลับลูกปน  นํ้ามันเบรค หัวเทียน นอต และ สกรู   

กระจกมองขาง     หมอนํ้ารถยนต กันชนรถยนต    ฟลมกรองแสง ไฟถอย ไมปดนํ้าฝน กุญแจตางๆ ไสกรองน้ํามันเครื่อง   
ไฟเลี้ยว ไสกรองน้ํามันเบนซิน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได 10,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา   10,000  บาท)

6  ประเภท   คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  ตั้งไว 100,000    บาท
เพื่อจายเปนคานํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันจารบี  นํ้ามันเครื่อง  นํ้ามัน 2 ที ถาน แกสหุงตม   

ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 100,000  บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  100,000  บาท
7  ประเภท   คาวัสดุการเกษตร                           ตั้งไว 2,000    บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตรสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   เชน   บัวรดน้ํา  สปริงเกอร   คราด   ชอนพรวนดิน       

สอมพรวนดิน  ยากําจัดแมลง   ดินดํา  ดินเกษตร  ไมดอกไมประดับ  ไมยืนตน   ปุยคอก   ปุยเคมี ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได
 2,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  2,000  บาท)

8  ประเภท   คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร          ตั้งไว 10,000    บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรสําหรับกองการศึกษา โรงเรียนเทศบาลทั้ง 2 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 3 แหงเชน โปสเตอร โฟมมวนวีดีโอ  มวนเทป  ปายนิเทศ ปายคัตเอาท  กระดาษเขียนโปสเตอร  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
วีดีโอเทป   แผนซีดี   พูกันและสี   ฟลม   รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง  อัด   ขยาย  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  10,000 บ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  10,000  บาท) 
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9  ประเภท   คาวัสดุคอมพิวเตอร                         ตั้งไว 32,000    บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล  แผนวงจรอีเล็กทรอนิค  หัวพิมพหรือแถบพิมพ 

เครื่องอานและบันทึกขอมูล หมึกพิมพ หมึกเติมของเครื่องพิมพและโปรแกรมตาง ๆฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 32,000 บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 32,000 บาท )

10  ประเภท   คาวัสดุกีฬา                       ตั้งไว 60,000    บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬาสําหรับศูนยกีฬาชุมชน จํานวน 26 ชุมชน โรงเรียน  และศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  เชน         

คาหวงยาง  คาลูกฟุตบอล  ลูกปงปอง  ไมตีปงปอง ลูกแชรบอล ไมแบดมินตัน  ลูกแบตมินตัน  ไมเทนนิส   ลูกเทนนิส       
เชือกกระโดด  ตะกรอตาขายกีฬา  นกหวีด  นาฬิกาจับเวลา  นวม  ลูกทุมนํ้าหนัก  เสาตาขายกีฬา  หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก    
ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได   60,000  บาท      (ปรากฏในแผนงานการศึกษา       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
60,000  บาท )

11  ประเภท    คาวัสดุหองสมุดเทศบาล                   ตั้งไว 40,000    บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ หนังสือ  สิ่งพิมพ วารสาร นิตยสาร สารานุกรม พจนานุกรม แผนที่ แผน CD/DVD  

สําหรับ หองสมุดเทศบาลเมืองบานไผ  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได    40,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา    
งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 40,000  บาท)

12  ประเภท  คาวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว 35,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนชาย , หญิง เสื้อ  กางเกง   ผาชุดกีฬา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเทา รองเทา    

เข็มขัด  หมวก  ผาผูกคอ เครื่องแตงกาย ชุดการแสดงละคร ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได 35,000 บาท 
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  จํานวน  35,000  บาท )

1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค                    ตั้งไวรวม 155,000      บาท    
1  ประเภท   คานํ้าประปา                               ตั้งไว 65,000   บาท
เพื่อจายเปนคานํ้าประปาใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล     ตั้งจายจากเงินรายได 65,000 บาท       

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   65,000  บาท)
2 ประเภท    คาไฟฟา                                      ตั้งไว 70,000    บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   และโรงเรียนเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได 70,000 บาท 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   70,000  บาท)
3  ประเภท  คาบริการดานโทรคมนาคม                                     ตั้งไว 8,000    บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต   ตามโครงการเครือขาย Internet  ตามหนังสือ 

ที่ มท 0808.3/ว 2351   ลงวันที่ 10 ก.ค. 46 ขอ 7.2 คาสื่อสารผานดาวเทียมและคาสื่อสารอื่น ๆ และใหหมายความรวมถึง 
คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ     การใชบริการ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนกรณีตางๆ      
ที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ  8,000 บาท   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน และประถมศึกษา) 

4   ประเภท   คาโทรศัพท                                 ตั้งไว 12,000    บาท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทใหกองการศึกษา   โรงเรียนเทศบาล    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและหองสมุด    ตั้งจายจาก   

เงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   12,000  บาท)
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1.5 หมวดเงินอุดหนุน                       ตั้งไวรวม 5,864,400   บาท    

1   ประเภท   เงินอุดหนุนการกีฬา                            ตั้งไว 160,000    บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการแขงขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา        ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    

ใหกับเทศบาล เจาภาพที่จัดการแขงขัน จํานวน 30,000 บาท อุดหนุนอําเภอบานไผในการแขงขันกีฬา จํานวน 30,000 บาท  
อุดหนุนชมรมแอโรบิคฯจํานวน 10ชมรมๆละ 5,000 บาท  เปนเงิน 50,000.-บาท อุดหนุนเจาภาพการแขงขันกีฬาแหงชาติ  
ครั้งที่ 40 จํานวน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 160,000 บาท(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนาการงานกีฬาและนันทนาการ160,000บาท)จากแผนพัฒนา สามป (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตรที่ 3.2 
หนา  5-60 โครงการที่ 16     

2   ประเภท   เงินอุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ตั้งไว 350,000    บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสงเสริมการจัดกิจกรรม        เพื่ออนุรักษประเพณีศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่นของ 

สภาวัฒนธรรมอําเภอบานไผ  และอุดหนุนอําเภอบานไผในการจัดขบวนแหเขารวมงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว   
และงานกาชาดจังหวัดขอนแกนอุดหนุนอําเภอบานไผในการจัดงานประเพณีกินเจ ใหพุทธยานสมาคม  ตั้งจายจากเงิน 
อุดหนุนทั่วไป 350,000   บาท  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)   
 1.  สภาวัฒนธรรมอําเภอบานไผ                                                 จํานวน 40,000         บาท

2.  งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแกน      จําน 50,000         บาท
3.   งานบุญกุมขาวใหญอําเภอบานไผ จํานวน 60,000         บาท
4.   บุญตะไลยักษบานหนองลุมพุก จํานวน 50,000         บาท
5.   บุญบั้งไฟบานเกิ้ง จํานวน 70,000         บาท
6.   งานประเพณีกินเจอําเภอบานไผ จํานวน 50,000         บาท
7.  อุดหนุนวัดที่เทศบาลเปนเจาภาพทอดกฐิน จํานวน 30,000         บาท

(จากแผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. 2553 - 2555 ) ตามยุทธศาสตรที่  3.3  หนา  5-64 โครงการที่ 8 )
3    ประเภท  เงินอุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาลฯ            ตั้งไว 270,000    บาท
เพื่อเปนเงินอุดหนุนกิจการศาสนาใหวัดในเขตเทศบาล  เปนคาใชจายในการสงเสริมพระพุทธศาสนา

เพื่อบํารุง และอนุรักษประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานโบราณวัตถุ ศาสนสถานใหคงอยูสืบตอไป ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 270,000 บาท ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมฯ)  

จํานวน 50,000 บาท
จํานวน 50,000 บาท
จํานวน 50,000 บาท
จํานวน 20,000 บาท
จํานวน 20,000 บาท
จํานวน 20,000 บาท
จํานวน 20,000 บาท
จํานวน 20,000 บาท
จํานวน 20,000 บาท

( จากแผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. 2553  -  2555)  ตามยุทธศาสตรที่  3.3  หนา  5-64  โครงการที่  9  ) 

8.  วัดปาสุมนามัย
9.  วัดจันทรประสิทธิ์

3.  วัดเอี่ยมไพบูลย

5.  วัดปาชัยวารินทร
6.  วัดโพธิ์ศิริโสภณ
7.  วัดนันทพิมพาราม

4.  วัดโพธิ์ชัย

1.  วัดคุมจัดสรรค
2.  วัดศรีบุญเรือง
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4    ประเภท  เงินอุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด  สพฐ.               

ตั้งไว 4,794,400   บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อขาวสารอาหารแหงและอาหารสดสําหรับใชประกอบอาหาร คาจางเหมาผูประกอบอาหาร   

กลางวัน      ตามโครงการอาหารกลางวัน    สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  จํานวน  8 โรง ไดแก โรงเรียนบานไผแสงทอง   
ประชาสรรค  ,โรงเรียนหนองลุมพุก  , โรงเรียนบานไผประถมศึกษา (ขก 10) ,  โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ ,  โรงเรียน      
บานไผยิ่งยงอุทิศ, โรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ, โรงเรียนจตุรมิตรบานไผ, โรงเรียนบานเกิ้ง จํานวน 200 วัน ตามจํานวน
เด็กนักเรียน ขอมูล  ณ  วันที่ 10  มิถุนายน 2552 สําหรับเด็กอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (100%) อัตราคนละ 13 บาท

ตามหนังสือกรมการปกครอง ดวนมาก  ที่ มท 0893.3/ว1226   ลงวันที่  23  มิถุนายน  2552    ตั้งจายจากเงิน   
อุดหนุนกรณีตางๆที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ  4,794,400 บาท ( ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียน    
และประถมศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2553- 2555 ) ตามยุทธศาสตรที่  3.2  หนา 5-58 โครงการที่  10  )  

5   ประเภท  เงินอุดหนุนงบประมาณใหหนวยงานและสถานศึกษา      ตั้งไว 10,000    บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสงเสริมการศึกษาใหกับหนวยงานและโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งอยูใน

เขตเทศบาลเมืองบานไผ เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนหนวยงาน ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 10,000 บาท)  
(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555 ) ตามยุทธศาสตรที่ 3.2 หนา 5-58 โครงการที่ 10)

6    โครงการอุดหนุนเจาภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          
ตั้งไว 10,000    บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสงเสริมการศึกษาใหกับหนวยงานที่เปนเจาภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000 บาท (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับการศึกษา 10,000 บาท)(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตรที่4.1หนา 5-72โครงการที่ 29)

7  โครงการอุดหนุนชุมนุมลูกเสือทองถิ่น ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนชุมนุมลูกเสือทองถิ่นที่เปนเจาภาพ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท  

(ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555 ) 
ตามยุทธศาสตรที่ 4.1 หนา 5-68 โครงการที่ 13 )

8.ประเภทเงินอุดหนุนคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งไว 250,000   บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน  ในการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง 

คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนและกองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบานไผและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    250,000 บาท   (ปรากฏใน  
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  250,000   บาท )  จากแผนพัฒนาสามป    (พ.ศ. 2553-2555  )    
ตามยุทธศาสตรที่  4.2  หนา   5-73  โครงการที่  5  )

1.6 หมวดรายจายอ่ืน ตั้งไวรวม 3,810,900 บาท
1.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล ตั้งไว 2,259,400 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาผูประกอบอาหารกลางวัน   ตามโครงการอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน  

สังกัดเทศบาล (เงินอุดหนุนทั่วไป อนุบาล-ป.6, เงินรายได ม.1-3 )  ของจํานวนเด็กนักเรียน   ณ   10   มิถุนายน   2552  
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จํานวน  200  วัน อัตราคนละ 13 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนกรณีตางๆ  ที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ  1,773,200 บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได 486,200 บาท      (ปรากฎในแผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)  
ตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1266ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552 (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 - 2555)  
ตามยุทธศาสตรที่ 3.2 หนา 5-58 โครงการที่ 9)  

2.โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย ตั้งไว 1,055,600    บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาผูประกอบอาหารกลางวัน  ตามโครงการอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก   

ปฐมวัยทั้งสามศูนย    ของจํานวนเด็กนักเรียนทั้งหมด   จํานวน   280 วัน  อัตราคนละ 13 บาท ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2552  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนกรณีตางๆที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ1,055,600  บาท(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอน 
วัยเรียนและประถมศึกษา 1,055,600 บาท) ตามหนังสือสั่งการ  ดวนที่สุด  ที่ มท 0893.3/ว1266 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552  
( จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553 - 2555) ตามยุทธศาสตรที่ 3.2 หนา 5-58 โครงการที่  9 )

3.โครงการนําสงเด็กไปสถานพยาบาล ตั้งไว 2,900    บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายคาพาหนะนําพาเด็กนักเรียนไปสถานพยาบาลเมื่อประสบอุบัติเหตุ  หรือเจ็บปวย      

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง คนละ 10  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนกรณีตางๆที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ 2,900 บาท   
(ปรากฎในแผนงานการศึกษางานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,900 บาท ) ตามหนังสือสั่งการ  ดวนที่สุด ที่ มท  
0893.3/ว1266 ลงวันที่  23 มิถุนายน  2552

4.  โครงการสงเสริมการจัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว 36,000    บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุในการจัดฝกอบรมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เชน คาวัสดุสํานักงานและคาใชจายในการ

จัดทําหลักสูตรคาพิมพเอกสาร และสิ่งพิมพ คาใบประกาศนียบัตร คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารและเครื่องด่ืม คาตอบแทน
วิทยากรในการฝกอบรม การประชุมชี้แจงตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา สําหรับพนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาคาจางเหมายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาวัสดุสํานักงาน คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ สําหรับ ร.ร.
ทั้ง 2 แหงๆ ละ 18,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนกรณีตางๆที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ 36,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
การศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  36,000  บาท) ตามหนังสือสั่งการ  ดวนที่สุด      ที่ มท 0893.3/ว1266  
ลงวันที่  23 มิถุนายน  2552 

5.  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ร.ร.ท.1      ตั้งไว 40,000    บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สําหรับโรงเรียนเทศบาลบานไผ

จายจากเงินอุดหนุนกรณีตางๆที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ 40,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัย 
 เรียนและประถมศึกษา  40,000  บาท) ตามหนังสือสั่งการ  ดวนที่สุด   ที่ มท 0893.3/ว1266 ลงวันที่  23 มิถุนายน  2552

6.  คาพัฒนาครู/ผูดูแลเด็ก/ครูอัตราจาง/บุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว 207,000    บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาใบประกาศนียบัตร คาเชาอุปกรณ 

ตางๆ คาอาหารและเครื่องด่ืม คาตอบแทนวิทยากรในการฝกอบรม การประชุมชี้แจงตางๆที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 
และการทัศนศึกษาดูงานในประเทศ และตางประเทศ สําหรับพนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง ขาราชการครูในทองถิ่น 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารศูนยฯ     กรรมการชุมชนฝายการศึกษา     และเจาหนาที่ ตลอดจน
สมาชิกสภาเทศบาลและผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา คาจางเหมายานพาหนะ คาเชาที่พัก คาวัสดุสํานักงาน คาเบี้ยเลี้ยง 
และคาจางเหมาจัดทําอาคาร อาหารวาง นํ้าด่ืม สําหรับผูเขารวมโครงการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนกรณีตางๆที่ตอง 
นํามาตั้งงบประมาณ 207,000 บาท  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 207,000 บาท )   
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ตามหนังสือสั่งการ  ดวนที่สุด  ที่ มท 0893.3/ว1266 ลงวันที่  23 มิถุนายน  2552

7.  ประเภทบริการดานโทรคมนาคมสําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล    ตั้งไว 36,000    บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการลริการดานโทรคมนาคมเชื่อมตออินเตอรเน็คความเร็วสูง สําหรับโรงเรียนเทศบาล

ทั้ง 2 แหงๆ ละ18,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนกรณีตางๆที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ 36,000 บาท (ปรากฏในแผนงาน 
การศึกษา   36,000 บาท ตามหนังสือสั่งการ  ดวนที่สุด   ที่ มท 0893.3/ว1266 ลงวันที่  23 มิถุนายน  2552

8. ประเภทวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก     ตั้งไว 174,000    บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แหง(รายหัวเด็กคนละ 600 บาทตอป)  

จากจํานวนนักเรียน  ณ  วันที่ 10  มิถุนายน  2552 จํานวน 290 คน   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนกรณีตางๆที่ตองนํามาตั้ง 
งบประมาณ   174,000   บาท(ปรากฎในแผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 174,000  บาท)   
 ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0893.3/ว1266 ลงวันที่  23 มิถุนายน  2552

ตั้งไวรวม 152,700   บาท    
หมวดครุภัณฑ   ตั้งไวรวม 84,700   บาท    
ประเภท   คาครุภัณฑการศึกษา ตั้งไวรวม 84,700   บาท    
 - โครงการจัดซื้อโตะพรอมเกาอ้ี ครูระดับ 3-4 ตั้งไว 47,700   บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ครู  ระดับ 3-4      จํานวน   15  ชุด    สําหรับโรงเรียนเทศบาลบานไผ   

จัดซื้อตามราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน   
และประถมศึกษา ) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธศาสตรที่ 4.1 หนา 5-70โครงการที่ 21

 - โครงการจัดซื้อกลองบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล ตั้งไว 25,000   บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอลพรอมขาตั้งกลองโรงเรียนเทศบาลบานไผ จํานวน 

 1 ชุดจัดซื้อตามราคาทองถิ่น  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษาจากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2553-2555)    ตามยุทธศาสตรที่  4.1    หนา  5-70   โครงการที่ 21

 - โครงการจัดซื้อเครื่องScanner ตั้งไว 4,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องScanner โรงเรียนเทศบาลบานไผ จํานวน 1 ชุด  จัดซื้อตามราคาทองถิ่น  ตั้งจายจาก     

เงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา )จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553- 
2555) ตามยุทธศาสตรที่  4.1    หนา  5-70   โครงการที่ 21

 - โครงการจัดซื้อกลองดิจิตอล (ร.ร. ท 2)            ตั้งไว 8,000    บาท  
เพื่อจัดซื้อกลองดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 7 ลานพิกเซล   ระบบปองกันภาพสั่นไหว จัดซื้อตามราคา 

ทองถิ่น   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ) 
จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2553-2555) ยุทธศาสตรที่ 4.1 หนา 5-70 โครงการที่ 21
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2.    รายจายเพื่อการลงทุน                  



หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไวรวม 68,000   บาท
 - โครงการติดตั้งกันสาดหนาโรงอาหารและอาคาร 2 ศูนย  1 ตั้งไว 18,000   บาท
เพื่อจายเปนคาติดตั้งกันสาดหนาโรงอาหารและอาคาร 2 ศูนยฯ 1  ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบานไผ  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ) 
 (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555 )  ตามยุทธศาสตรที่   7.3  หนา  5-97  โครงการที่   18  )

 - โครงการจัดทํากันสาดบริเวณโรงอาหาร  ศูนยฯ  3 ตั้งไว 50,000   บาท
เพื่อจายเปนคาจัดทํากันสาดบริเวณโรงอาหารศูนยฯ 3   ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบานไผ  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ) 
 (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555 )  ตามยุทธศาสตรที่   6.1  หนา  5-83  โครงการที่   13  )

*****************************















 
 

 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําป ๒๕๕๓ 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
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งบประมาณรายจายท้ังสิ้น ตั้งไวรวม 15,654,384    บาท
1 รายจายประจํา ตั้งไวรวม 15,495,384    บาท    

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 5,769,864    บาท
1.1.1 ลักษณะเงินเดือน ตั้งไว 2,635,332    บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 2,396,172    บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล  พรอมทั้งงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน  11อัตรา  ต้ังจายจากเงิน 

รายได  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข       เปนเงิน 1,843,116 บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  เปนเงิน    250,572 บาท        แผนงานการพานิชย 
งานโรงฆาสัตว   เปนเงิน  302,484 บาท)

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 239,160    บาท
 -เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว 67,200    บาท
เพื่อจายเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมในอัตราเงินเดือนละ 5,600

บาท    จํานวน  1  อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงาน 
สาธารณสุข )

 -เงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล ตั้งไว 42,000    บาท
เพื่อจายเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล      ที่มีสิทธิตามระเบียบฯ     อัตราเดือนละ   3,500 บาท

จํานวน 1อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข)
 -เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข

ตั้งไว 12,000    บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุขตามหนังสือจังหวัด

ขอนแกน  ดวนที่สุด  ที่    มท0819.2/5103 ลงวันที่  24  กุมภาพันธ  2549  ไดสงประกาศ ก.ท.จ.ขอนแกน
เร่ือง กําหนดใหพนักงานเทศบาลไดรับ เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข
ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข)

 -คาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนทองถิ่น      ตั้งไว 67,200    บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล อัตราเดือนละ  5,600  บาท  จํานวน 1 อัตรา

ต้ังจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข)
 -เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับขาราชการตามระเบียบฯ  ตั้งไว 50,760    บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล                ต้ังจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไป   18,000บาท  และแผนงานเคหะและชุมชนงานกําจัดขยะ 
 มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  32,760บาท) 

หนวยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
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1.1.2 ลักษณะเงินคาจางประจํา ตั้งไว 3,134,532    บาท

ประเภทเงินคาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 2,945,124    บาท
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา จํานวน    25    อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

งานรักษาความสะอาด       ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานกําจักขยะมูลฝอย   
และสิ่งปฏิกูล)

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 189,408    บาท
 -เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับลูกจางประจําตามระเบียบฯ  

ตั้งไว 165,600    บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผงานเคหะ

และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล )
 -เงินคาตอบแทนพิเศษ ตั้งไว 23,808    บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําในกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ จํานวน 8อัตรา 

ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไวรวม 2,871,720    บาท
ประเภทเงินคาจางชั่วคราว   ตั้งไว 2,241,720    บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางของเทศบาลที่ปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ พรอมทั้งเงินที่ไดรับจาก

การพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจางที่มีผล
การปฏิบัติงานที่มีระดับดีขึ้นไป  จํานวน (3% - 5%)ของอัตราคาตอบแทนกอนในปน้ันตามประกาศคณะกรรม 
การฯพนักจางตามภารกิจ    6  อัตรา  และพนักงานจางทั่วไป  30อัตรา  รวม  36 อัตรา    ต้ังจายเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล )

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 630,000    บาท
 -เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตามระเบียบฯตั้งไว 630,000    บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางของเทศบาล   ต้ังจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล )
1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 6,303,800   บาท    

1.3.1 คาตอบแทน ตั้งไวรวม 497,000   บาท    
 -คาตอบแทน   ประเภท   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตั้งไว 3,000   บาท    
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาตอบแทนบุคคลภายนอกมาชวยราชการ   เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนคร้ังคราว     

เงินรางวัล  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข เปนเงิน 3,000 บาท  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
งานสาธารณสุข)

 -คาตอบแทน  ประเภทการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           ตั้งไว 250,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและ  ลูกจางที่มีคําสั่งใหมาปฏิบัติงาน 

นอกเวลาราชการตามความจําเปนและเรงดวน ซึ่งมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ และจายเปนคาตอบแทนแพทย       
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พยาบาล  ต้ังจายจากเงินรายได 200,000บาท   และต้ังจายจากเงินอุดหนุนกรณีตางๆที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ  
50,000 บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข   เปนเงิน  55,000 บาท   
แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    เปนเงิน   192,000 บาท   แผนงานการพาณิชย     
งานโรงฆาสัตว  เปนเงิน  3,000 บาท)

 -คาตอบแทน ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 80,000   บาท    
เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานและลูกจางที่มีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ   

ต้ังจายจากเงินรายได         (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข  
เปนเงิน 5,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  เปนเงิน 95,000 บาท)

 -คาตอบแทน ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล           ตั้งไว 80,000   บาท    
เพื่อจายเปนสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล  ใหแกพนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่  

เบิกไดตามระเบียบ ฯ       ต้ังจายจากเงินรายได    (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
งานสาธารณสุข เปนเงิน 10,000 บาท แผนงาน เคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนเงิน  
185,000 บาท  แผนงานการพาณิชย งานโรงฆาสัตว  เปนเงิน 5,000 บาท)

 -คาตอบแทน   ประเภท   คาเชาบาน ตั้งไว 84,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏใน 

แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข 84,000 บาท)  
1.3.2 คาใชสอย ตั้งไวรวม 4,422,800    บาท

1  คาใชสอย   ประเภท  ก. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว 3,632,800   บาท    
  - คาจางเหมาบริการตางๆ        ตั้งไว 3,122,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาจางแรงงานบุคคลภายนอก คาธรรมเนียมตาง ๆ คารับวารสาร คาเย็บปกหนังสือ คาจัดทํา    

ทําเนียบ อสม.คาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน ทําประปา เตาตมสําหรับโรงฆาสัตว  คาจางแรงงาน  ทําอุปกรณ     
สิ่งของตาง ๆ  ทําฝาบอพัก คสล.หรือ  ฝาตะแกรงเหล็กทางระบายน้ํา หรือฝาบอพักทอระบายน้ํา คสล.  และ 
คาจางเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ําเสีย  คาจางลอกทอและดูดฉีด  ทอระบายน้ํา     คาใชจายรังวัดปกปนแนวเขต 
สาธารณะประโยชน    และแนวเขตสถานีกําจัดขยะมูลฝอย    ติดต้ังมิเตอรไฟฟาและน้ําประปา   และจางเหมา 
บริการในภารกิจที่เกี่ยวของกับกองสาธารณสุขฯ   เชน   กวาดถนนทางเทา    ทําความสะอาดตลาดสด     และ 
โรงฆาสัตว  รวมทั้งจางเหมาทําความสะอาดอาคารกองสาธารณสุขฯ      และคาตอบแทนผูควบคุมงาน  ฯลฯ   
ต้ังจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข    เปนเงิน  
5,000บาท     แผนงานเคหะและชุมชน     งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     เปนเงิน   3,112,000   บาท   
แผนงานการพาณิชย  งานโรงฆาสัตว  5,000 บาท)

  - โครงการจางเหมาฆาสัตวในโรงฆาสัตวมาตรฐานเมืองบานไผ    ตั้งไว 434,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคลภายนอกเพื่อฆาและชําแหละสัตวในโรงฆาสัตวมาตรฐาน

เทศบาลเมืองบานไผ จํานวน 7 คนตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานพาณิชยงานโรงฆาสัตว)
 ตามยุทธศาสตรที่ 7.3  หนา  5-103 โครงการที่ 36

  - โครงการจางทําความสะอาดอาคารสาธารณสุขฯ        ตั้งไว 76,800   บาท    
เพื่อจายเปนคาจางเหมาเอกชนทําความสะอาดสํานักงาน     อาคารกองสาธารณสุขชั้นบน-ลาง    รวมถึง 

หองสุขาทั้งหมดในอาคาร  รวมพื่นที่ประมาณ 560 ตร.ม.ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข) ตามยุทธศาสตรที่ 7.3 หนา  5-104  โครงการที่ 37

2  คาใชสอย   ประเภท  ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  
       ตั้งไว 380,000   บาท    

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ที่ชํารุดเสียหาย ที่อยูในความควบคุมดูแลรับผิดชอบ 
ของกองสาธารณสุขฯ เชน โตะ เกาอ้ี  เคร่ืองพิมพดีด   เคร่ืองคอมพิวเตอร   ตูเย็น   พัดลม    คาบํารุงรักษาหรือ 
ซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เชน  ซอมแซมตลาดสดเทศบาล  และคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เชน     
อุปกรณการแพทย  เคร่ืองมือแพทยรถยนต , รถจักรยานยนต  ,รถบรรทุกขยะ,  รถบรรทุกสิบลอ,  รถยนตบรรทุก 
ขยะแบบอัด ,รถดันดินแบบตีนตะขาบ , รถขุดดินรถกวาดและดูดฝุนถนน ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได(ปรากฏใน 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เปนเงิน 50,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน   
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  เปนเงิน 320,000 บาท    แผนงานการพาณิชย      งานโรงฆาสัตว  เปนเงิน   
10,000 บาท)

3  คาใชสอย ประเภท ค.รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        ตั้งไว 360,000   บาท    
เพื่อจายตามโครงการตาง ๆดังนี้  ต้ังจายจากเงินรายได 
 -โครงการใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก        ตั้งไว 80,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย       คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     คาอาหารวาง    

เคร่ืองดื่ม   คาอาหาร  คาปายประชาสัมพันธ  คาวัสดุสํานักงาน  คาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของในโครงการ ต้ังจายจาก 
เงินรายได 30,000.- บาท จายจากเงินอุดหนุนกรณีที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ 50,000.-บาท (ปรากฏในแผนงาน 
สาธารณสุข   งานศูนยบริการสาธารณสุข)    ตามยุทธศาสตรที่  3.2   หนาที่  5-61ที่ 22 
  -โครงการอบรมเพิ่มพูนความรูอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)        ตั้งไว 50,000   บาท    

เพื่อใชจายเปนคาใชจายในการ อบรมเพิ่มพูนความรู  อสม. โดยมีคาใชจายดังนี้  คาใชจายในการอบรม
และตกแตงสถานที่  คาตอบแทนวิทยากร เบี้ยเลี้ยงผูเขารับการอบรม คาอาหาร  คาอาหาร วางคาเคร่ืองดื่ม คาเชา 
อุปกรณ    คาวัสดุสํานักงาน   คาวัสดุอุปกรณ คาถายเอกสารสิ่งพิมพ คาใชจายอ่ืน ที่จําเปนจาอ่ืน ที่จําเปน ฯลฯ    
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนกรณีตางๆที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานสงเสริมสุขภาพ)     
ตามยุทธศาสตรที่3.2 หนา 5-60   โครงการที่ 19

 -โครงการตลาดสดนาซื้อ อาหารปลอดภัย ใสใจสิ่งแวดลอม        ตั้งไว 100,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน อาหารวาง อาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาเบี้ยเลี้ยงผูเขารับ

การอบรม คาวัสดุอุปกรณ คาสื่อประชาสัมพันธ คาพิธีปด เปดการอบรม คาน้ํายาตรวจวิเคราะหอาหารคาตัวอยาง 
อาหาร   คาจัดซื้อชุดน้ํามันทอดซ้ําพรอมอุปกรณ   คาจัดซื้อนํ้ามันทอดซ้ํา  คาจางเหมารถยนต   คาของที่ระลึก
คาจัดทําเนียบรานอาหาร คาจางเหมาจัดทําบอดักไขมันพรอมติดต้ัง และคาใชจายอ่ืนๆ ต้ังจายจากเงินอุดหนุน
กรณีที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ 50,000 บาท และรายได 50,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะ และชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล) ตามยุทธศาสตรที่ 3.2 หนาที่ 5- 60 โครงการที่ 19

 -โครงการยกระดับมาตรฐานสถานที่แตงผม-เสริมสวย        ตั้งไว 10,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน     คา อาหารวางเคร่ืองดื่ม       คาตอบแทน     วิทยากร คาเบี้ยลัยงผูเขาอบรม

คาถายเอกสาร คาวัสดุ อุปกรณ การอบรม คาสื่อประชาสัมพันธ คาพิธีปด-เปด คาใชจายอ่ืน ๆ ต้ังจายจากเงินรายได
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยฯ)ตามยุทธศาสตร ที่3.2 หนา 5-61โครงการ20
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 -โครงการจัดการขยะมูลฝอย        ตั้งไว 60,000   บาท    
เพื่อเปนคาใชจายในการอบรมหรือศึกษาดูงานและการจัดประชุม การจัดกิจกรรม ลดปริมาณขยะ

ในชุมชนการลดปริมาณขยะในโรงเรียน    มีคาใชจายดังนี้     คาวิทยากร คาตอบแทน ผูเขารับการอบรม
 คาวัสดุสํานักงาน คาอาหาร คาอาหารวางและ    เคร่ืองดื่ม คาจางเขียนปายผา   คาจัดทําเอกสารแผนพับ 
คาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนในการจัดทําโครงการตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน  
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)   ตามยุทธศาสตรที่  2.5 หนา 5-42 โครงการที่  2

 -โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอในสัตว        ตั้งไว 60,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาเบี้ยเลี้ยงผูเขารับการอบรม คาเบี้ยเลี้ยงผูปฏิบัติงาน คาวัสดุวิทยาศาสตร

คาวัสดุสํานักงาน  คาแผนปาย  แผนพับประชาสัมพันธ  และคาใชจายอ่ืนๆ  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนกรณีที่ตอง
นํามาตั้งงบประมาณ 50,000 บาทและจายจากเงินรายได 10,000 บาท (ปรากฏในแผนงานพาณิชย งานโรงฆาสัตว)
ยุทธศาสตรที่ 3.2 หนา 5-61 โครงการที่ 23

4  คาใชสอย ประเภท ง.รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย หมวดอื่น      
       ตั้งไว 50,000   บาท    

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ      ในราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจาง    เชน        
คาลงทะเบียน    คาเบี้ยเลี้ยง   คาเชาที่พัก คาพาหนะคาสินไหมทดแทนและคาใชจายอ่ืน ๆ ฯลฯ ต้ังจายจาก 
เงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เปนเงิน 35,000 บาท   
แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกุล  เปนเงิน 10,000 บาท  แผนงานการพาณิชย   
งานโรงฆาสัตว  เปนเงิน  5,000 บาท)
1.3.3 คาวัสดุ ตั้งไวรวม 1,384,000    บาท

1. คาวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน        ตั้งไว 30,000   บาท    
เพื่อจายเปน      คากระดาษโรเนียว     กระดาษไข    ปากกา    หมึกโรเนียว    กระดาษถายเอกสาร แฟม

เอกสาร     กระดาษไขคอมพิวเตอร    ดินสอ      นํ้ายาลบคําผิด     นํ้ายาลบไข    ลวดเสียบ    คลิบดํา     กรรไกร 
ใบมีดคัตเตอร     กาวหลอด     ผาหมึกพิมพดีด     กระดาษคารบอน    ตรายาง    ซอง    ลวดเย็บกระดาษ   แฟม 
กระดานไวทบอรด     นํ้าดื่ม     ยางลบ   สมุด   แฟม     มีดคัตเตอร   กระดาษไข    กระดาษกาวสองหนา  คาถาย
เอกสารเครื่องคํานวณเลข  มูลี่  มานปรับแสง (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน  แผงกั้นหอง เคร่ืองเขียนแบบพิมพ 
ตางๆ  ฯลฯ    ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
เปนเงิน   30,000  บาท )

2. คาวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ        ตั้งไว 5,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางที่เกี่ยวกับไฟฟาและวิทยุ      เชนสายไฟฟา     โคมไฟหลอดไฟ 

ปลั๊กไฟฟา       ฟวส สวิตชไฟฟา     ขาหลอดฟลูออเรสเซนต      เบรกเกอร      มูฟว่ิงคอยส     คอนเดนเซอร  
หลอดวิทยุ  ทรานซิสเตอร    สตารทเตอร  บัลลารด   สายอากาศ   ลําโพง  ไฟฉาย  ถานวิทยุสื่อสาร   อุปกรณ 
ไฟฟาตาง ๆ   และวัสดุไฟฟาอ่ืน ๆฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     1,000   บาท  แผนงานเคหะและชุมชน      งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     
เปนเงิน 4,000 บาท  )  
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3. คาวัสดุ ประเภทวัสดุงานบานงานครัว        ตั้งไว 80,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ  ไมกวาด  ผงซักฟอก  นํ้ายาลางจาน  ถังขยะ  กับดักหนู  ถังเปลาบรรจุเคมี

ถุงดํา      ผาเช็ดโตะ      ผาปูโตะ      นํ้ายาลางหอง      นํ้ายาเช็ดกระจก      ไมถูพื้น     ถวย    ชาม      ที่ตักขยะ 
ถังน้ํา      ถังเปลายางแอสฟสท     กระติกน้ํารอน       สบู      กระดาษชําระ   กระติกน้ําแข็งฯ ลฯ ต้ังจายจาก
เงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   เปนเงิน 10,000 บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน      งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล       เปนเงิน   65,000  บาท       แผนงาน
การพาณิชย  งานโรงฆาสัตว เปนเงิน  5, 000 บาท)

4. คาวัสดุ  ประเภทวัสดุกอสราง        ตั้งไว 70,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาอิฐ    หิน   ปูน   ทราย   พร่ัว   ไมตาง ๆ สี    แปรงทาสี    ตะปู   ลูกบิด เหล็กเสน สังกะสี

ทินเนอร   ทอระบายน้ํา   ทอพีวีซี   ตะปู  คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สวาน เลื่อย กบไสไม เหล็กสน 
ตลับเมตร   และดินเพื่อใชฝงกลบขยะมูลฝอย   ฯลฯ   ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      เปนเงิน 2,500 บาท       แผนงานเคหะและชุมชน    งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนเงิน  65,000 บาท    แผนงานการพาณิชย    งานโรงฆาสัตว เปนเงิน 2,500 บาท)

5. คาวัสดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง           ตั้งไว 70,000   บาท    
เพื่อจายเปนคายางนอก   ยางใน   แบตเตอรี่   ยางนอก   ยางใน   สายไมล   เพลา   ตลับลูกปน    นํ้ามัน

เบรก  เบาะรถ  หัวเทียน  ไขควง   นอตและสกรูกระจกมองขางรถยนต,รถจักรยานยนต กันชนรถยนต ฟลม
กรองแสง   เข็มขัดนิรภัย  ไสกรองอากาศ ไสกรองน้ํามันเคร่ือง ไสกรองเบนซิน  ไสกรองโซลา และอะไหล
เคร่ืองยนตตางๆ      สําหรับซอมแซมยานพาหนะ ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เปนเงิน 10,000 บาท  แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย 
และมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเปนเงิน  60,000  บาท)

6. คาวัสดุ  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น        ตั้งไว 1,000,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น      เชน    นํ้ามันเบนซิน    นํ้ามันดีเซล    นํ้ามันกาด     ถาน

นํ้ามันเตาแกสหุงตมน้ํามันเคร่ืองน้ํามันจารบี นํ้ากลั่นฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เปนเงิน 50,000  บาท   แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูล    เปนเงิน    900,000   บาท    แผนงานการพาณิชย  งานโรงฆาสัตว เปนเงิน  50,000  บาท)

7. คาวัสดุ   ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย        ตั้งไว 50,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาน้ํายาฆาเชื้อ       อุปกรณการแพทย      ยา – เวชภัณฑ      หูฟง       แผนตรวจน้ําตาลใน

ปสสาวะ    สําลี     นํ้ายาฆาเชื้อโรคสําหรับบาดแผลตางๆ   เข็มฉีดยาไซริ่งซองยา ตลับยา นํ้ายาเคมีพนกําจัด
แมลงวัน และสารหรือนํ้ายากําจัดกลิ่น คลอรีน  โซดาไฟ นํ้ายาตรวจสานปนเปอนในอาหาร และน้ํายาตรวจ
ตรวจสารเสพติดในปสสาวะ  ฯลฯ    ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข      งานบริหาร 
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข เปนเงิน    20,000 บาท       แผนงานเคหะและชุมชน    งานกําจัดขยะมูลฝอยและ  
สิ่งปฏิกูล เปนเงิน  25,000  บาท  แผนงานการพาณิชย  งานโรงฆาสัตว  เปนเงิน  5,000  บาท)

8. คาวัสดุ  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร        ตั้งไว 5,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาฟลม     คาลางภาพขยายภาพ    ผาริมเขียว   โปสเตอร โฟม มวนวีดีโอ มวนเทปเอกสาร

สิ่งพิมพ    พูกันและสี    ฟลมสไลด    แถบบันทึกเสียงหรือภาพ    มวนเทปเปลา          เมมมอรี่สติกของกลอง
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ดิจิตอล  ถานแฟลช  ถานใสกลองถายรูป ภาพถายดาวเทียม และอ่ืน ๆ ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ) 

9. คาวัสดุ  ประเภทวัสดุเคร่ืองแตงกาย        ตั้งไว 25,000   บาท    
เพื่อจายเปนคารองเทา       เสื้อกั๊ก      ถุงมือ    รองเทาบูท      ผาปดปาก      ชุดแตงกายพนสารเคมีกําจัด

แมลง คาเสื้อแขนยาว  หนากาก ผาปดจมูกอ่ืน ๆ  ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  เปนเงิน  5,000  บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล  เปนเงิน  20,000 บาท)

10. คาวัสดุ  ประเภทวัสดุเคร่ืองดับเพลิง        ตั้งไว 24,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาวัสดุเคร่ืองดับเพลิง หรือวัสดุที่ใชกับรถบรรทุกน้ํา    เชน   ทอดูด   หัวฉีด   สายสงน้ําดับ

เพลิง  ขอตอ  ขอแยก   และอุปกรณเคร่ืองดับเพลิง  ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

11.คาวัสดุ  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร        ตั้งไว 25,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร   ตลับผงหมึก   ผาหมึกพิมพ   แผนดิสท   จานบันทึกขอมูล เทปบันทึก

บันทึกขอมูล   หัวพิมพ  หรือแถบพิมพ  และอ่ืนๆ  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)   

1.4.  หมวดคาสาธารณูปโภค        ตั้งไว 140,000   บาท    
ประเภทคาไฟฟา        ตั้งไว 70,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาไฟฟาในสํานักงาน       คาไฟฟา        อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมศูนยบริการ 

สาธารณสุข (บานเกิ้ง)  และศูนยกําจัดขยะมูลฝอยฯ  ต้ังจายจากเงินรายได     (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข )

ประเภทคาน้ําประปา        ตั้งไว 70,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาในโรงฆาสัตว       อาคารสํานักงาน    และศูนยบริการสาธารณสุข (บานเกิ้ง)  

ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

1.5. หมวดเงินอุดหนุน        ตั้งไว 410,000   บาท    
- คาใชจายโครงการเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติ์ เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

       ตั้งไว 30,000   บาท    
 เพื่ออุดหนุนเงินใหแกศูนยเฉลิมพระเกียรต์ิ      เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV   ของ 

อําเภอบานไผ   ตามหนังสือ  ที่  ขก. 0217 / 305  ลงวันที่   21   เมษายน  2552 ต้ังจายจากเงินรายได    
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)ตามยุทศาสตรที่5.2หนาที่5-78โครงการที่ 3

 -โครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข        ตั้งไว 260,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในแตละชุมชน ทั้ง 26 ชุมชน
ชุมชนละ 10,000 บาท ต้ังจากเงิน อุดหนุนกรณีตางๆที่ตองนํามาตั้งงบประมาณสําหรับการบริการสาธารณสุข
(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขสงเสริม สุขภาพ) ตามยุทธศาตสรที่ 3.2 หนา 5- 60 โครงการที่ 17
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 -โครงการอุดหนุนอาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม)        ตั้งไว 80,000   บาท    
เพื่ออุดหนุนใหแก(อสม.) เทศบาลเมืองบานไผใชจายในกิจกรรมของ อสม. ต้ังจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานสงเสริมสุขภาพ)ตามยุทศาสตรที่3.2 หนาที่5-60โครงการที่ 17
 -โครงการอุดหนุนชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ            ตั้งไว 20,000   บาท    
เพื่ออุดหนุนเงิน     ใหแกชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ      ใชจายในกิจกรรมของชมรมตั้งจาย  

จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานสงเสริมสุขภาพ ) ตามยุทธศาสตรที่ 1.1 หนา 5-5
โครงการที่  6

 -โครงการอุดหนุนบริจาคโลหิตชวยชีวิตมนุษย        ตั้งไว 20,000   บาท    
เพื่ออุดหนุนเงินในกิจกรรมบริจาคของอําเภอบานไผ ตามหนังสือที่ขก. 0127/305 ลงวันที่ 21 เม.ย. 52 

 ต้ังจายจากเงินรายได  สําหรับการบริการสาธารณสุข(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
สาธารณสุข)  ตามยุทธศาสตรที่ 5.2 หนา 5-78 โครงการที่4

2.รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว 159,000        บาท
2.1หมวดคาครุภัณฑ ตั้งไว 79,000          บาท
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง        ตั้งไว 50,000            บาท    
 - โครงการจัดซื้อแปรงกวาดพื้นของรถดูดฝุน        ตั้งไว 50,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแปรงกวาดรถดูดฝุน จํานวน 1 แปรง  ชนิดแปรงกวาด   และแปรงกวาดขาง โดยแปรง

กวาดกลางเปนแบบใบแปลงแยกชิ้น         มีเสนผาศูนยกลางใหเลือกใชตามขนาดของตัวรถ               ต้ังแต 
200  มม.      ถึง   410     มม.    และมีความยาวตั้งแต    900   มม.      ถึง    1,400   มม.       ขนแปรงทําดวย 
polypropylene      สวนแปรงกวาดขางเปนแบบชนิดลวดสปริงแบน            ขนแปรงอยูในแปนใบแปรงทํา      
ดวยพลาสติกชนิด        polypropylene      ทนแรงกระแทกสูง                  มีเสนผาศูนยกลางใหเลือกใชต้ังแต 
500 มม.  ถึง 750  มม. จํานวน 1 ชุดซื้อตามราคาทองถิ่น  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงาน 
เคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)   ตามยุทธศาตรที่  7.3 หนา 5-104   โครงการที่   41

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ        ตั้งไว 29,000            บาท    
 - โครงการจัดซื้อเคร่ืองขยายเสียงและลําโพงพรอมติดตั้ง        ตั้งไว 29,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองขยายเสียงระบบ 100 V350 W ชุดเคร่ืองเลน VCD  ไมโครโฟนผูประกาศ ตูลําโพง 

พรอมติดต้ัง สายลําโพงชนิดใสทอ PVC ขนาด 3 หุน ตูเหล็กพรอมอุปกรณประกอบพรอมติดต้ังจัดซื้อตามราคาทองถิ่น
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน และกําจัดขยะมูลฝอย) ตามยุทธศาสตรที่ 6.2 หนา 5-85  
โครงการที่ 5

2.2  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไวรวม 80,000   บาท    
  -โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟา,ประปา โรงฆาสัตวมาตรฐาน  ตั้งไว 80,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาขยายเขตและติดต้ังไฟฟา, ประปา ของโรงฆาสัตวมาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ  ตามแบบแปลน  

ที่เทศบาลกําหนด  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานพาณิชย งานโรงฆาสัตว) ตามยุทธศาสตรที่    
 2.1 หนา  5-41    โครงการที่114 ,115

**************************



 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําป ๒๕๕๓ 

 
กองสวัสดิการสังคม 
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ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไวรวม 2,831,400    บาท
      1. รายจายประจํา ตั้งไวรวม 2,817,400    บาท    

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 904,000    บาท
ประเภท  เงินเดือนพนักงาน      ตั้งไว 832,000    บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล  พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในปงบประมาณ  2553 จํานวน   

5  อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไป)
ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 72,000    บาท
 -เงินคาตอบแทนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 72,000     บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวพนักงานเทศบาล  จํานวน 4  อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏ 

ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไป)

1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไวรวม 206,800    บาท
ประเภท คาตอบแทนพนักงานจางของเทศบาล         ตั้งไว 170,800     บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษ พนักงานจางที่ปฏิบัติงานกองสวัสดิการการสังคมใน 

ตําแหนงพนักงานขับรถยนต จํานวน1 อัตรา  ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน จํานวน 1  อัตรา รวม   2   อัตรา   
ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 36,000    บาท
 -เงินคาตอบแทนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 36,000     บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวพนักงานจาง  จํานวน  2  อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏใน 

ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไป)
1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 1,436,600   บาท    

1.3.1 คาตอบแทน ตั้งไวรวม 67,000   บาท    
 -คาตอบแทน  ประเภทการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      ตั้งไว   24,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาอาหารทําการนอกเวลาราชการ  ใหแกพนักงานลูกจาง  ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา 

ตามความจําเปนและเรงดวน  หรือในวันหยุดราชการ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขม 
แข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไป) 

 -คาตอบแทน ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล              ตั้งไว 20,000   บาท    
เพื่อจายเปนสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล  ใหแกพนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่เบิกได 

ตามระเบียบ ฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   งานบริหารทั่วไป)

หนวยงานกองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
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 -คาตอบแทน ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                 ตั้งไว 23,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล    และลูกจางประจํา         ตั้งจายจากเงินรายได   

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   งานบริหารทั่วไป)
1.3.2 คาใชสอย ตั้งไวรวม 1,248,600 บาท    

1  คาใชสอย ประเภท ก.รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว 553,600 บาท
 - เพื่อจายเปนคารับวารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพตางๆและคาจางเหมาบริการ  

ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคารับวารสาร  นิตยสาร สิ่งพิมพตางๆ  และคาจางเหมาบริการ  เชน  หนังสือพิมพสําหรับบริการ 

ชุมชนทั้ง  26 ชุมชน  หนังสือระเบียบตางๆ  คาจางเหมาบริการ  คาธรรมเนียมตางๆ  และจายเปนคาแรงงานบุคคล 
ภายนอกใหทําการอยางใดอยางหนึ่ง  ตามภารกิจกองสวัสดิการสังคม  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน 
สรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน )

 -โครงการแกไขปญหาความยากจน ตั้งไว 453,600 บาท 
เพื่อจายเปนเงินใหเด็กและเยาวชนที่ยากจน  เพื่อเปนคาจางในการปฏิบัติงานชวงปดภาคเรียนและนักเรียน   

นักศึกษาที่ตกงาน วางงานหรือไมมีงานทํา ตลอดปงบประมาณ เปนการชวยเหลือเด็กยากจน ใหมีรายได เปนการ 
บรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตน       ตั้งจายจากเงินรายได       (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งในชุมชน  
งานสงเสริมและสนับสนุน ความเขมแข็งชุมชน )  ตามยุทธศาสตรที่ 5.1   หนาที่  5-77   โครงการที่  2

2  คาใชสอย   ประเภท  ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 
ตั้งไว 20,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินที่ชํารุดเสียหาย  เชน  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปริ๊นเตอร  
โตะ เกาอี้  เครื่องพิมพดีด  รถยนต  รถจักรยานยนต   ทีวี   วีดีโอ โอเวอรเฮด  เครื่องทําน้ําเย็น  จักรยาน  เครื่องพิมพ
สําเนาแบบดิจิตอล และหอกระจายขาว รถยนต  ตูเก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ  เครื่องรับโทรศัพท  คาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมสิ่งกอสราง เชน  ซอมแซมสํานักงานที่ชํารุด   หองนํ้า   ประตู  หนาตาง   คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินอื่น ๆ      ที่ชํารุดเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบหอกระจายขาวและระบบเสียงตามสายในชุมชนซึ่ง 
ประกอบไปดวยเครื่องขยายเสียง  เทป  เครื่องเลนวีซีดี  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมค  รวมถึงวัสดุอุปกรณตางๆ  เกี่ยวกับ 
หอกระจายขาว และระบบเสียงตามสายในชุมชนตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ    
ชุมชน  งานบริหารทั่วไป)

3  คาใชสอย ประเภท ค. รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ      ตั้ง 650,000   บาท
 - โครงการออกเย่ียมชุมชนเคล่ือนที่            ตั้งไว 20,000   บาท    
เพื่อใชจายในกิจกรรมออกเยี่ยมบริการชุมชนเคลื่อนที่   เพื่อจายเปนคาจัดเตรียมชุมชน   คาอาหาร – เครื่องด่ืม

สําหรับประชาชนที่เขารวมกิจกรรม  คาอุปกรณ  คาจางพิมพดีดประกาศเกียรติคุณ  จางทําโลหเกียรติคุณ เงินรางวัล
ในกิจกรรมนันทนาการดานตาง ๆ เชน  การแขงขัน   กีฬา   ประกวดรองเพลง   สําหรับองคกรภาครัฐ   ภาคเอกชน 
ที่เขารวมกิจกรรมโครงการและคาใชจายอื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน  
สรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) จากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2553- 
2555) ตามยุทธศาสตรที่6.1  หนา 5-84  โครงการที่  20
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 - โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัยพิบัติและปญหาความเดือดรอนยากจนและผูดอยโอกาส

           ตั้งไว 30,000   บาท    
เพื่อจายเปนเงินคาใชจายกิจกรรมสงเคราะหครอบครัวผูประสบปญหาความเดือดรอน ยากจนและดอยโอกาส 

ภัยจากภัยธรรมชาติ     อุบัติเหตุ  /  เหตุฉุกเฉิน      เปนเงินชวยเหลือและจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค     เพื่อออกเยี่ยม
ผูประสบภัย ฯลฯ   และผาหมกันหนาวเปนการบรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตน  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห   งานสวัสดิการสังคม   และสังคมสงเคราะห  )  จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2553-2555) 
ยุทธศาสตรที่ 5.2  หนาที่ 5-80  โครงการที่  11

 - โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน            ตั้งไว 100,000   บาท    
เพื่อใชจายในกิจกรรมประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน กลุมเครือขายชุมชน   

กลุมอาชีพตางๆ เปนคาจัดประชุม  คาวัสดุ-อุปกรณ คาพิธีเปด–ปด คาสถานที่ คาอาหาร–เครื่องด่ืม  คาอาหารวาง   
คาสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการฯลฯ เพื่อใหประชาชนไดมี 
สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเองตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)      จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2553-2555)     ยุทธศาสตรที่  1.1  
หนาที่    5-6  โครงการที่  12

 - โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดในชุมชน            ตั้งไว 50,000   บาท    
เพื่อเปนคาใชจายกิจกรรมสงเสริมอาชีพกลุมตาง ๆในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เพื่อเปนคาใชจายในกิจกรรม 

สงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดใหแกชุมชน และกลุมอาชีพตาง ๆ  และศึกษาพัฒนากลุมอาชีพเดิม  ประเมินผล   
หาความเปนไปไดของโครงการ      และใหการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมที่มีแนวโนมมั่นคง          เปนคาอบรม    
คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทนวิทยากร   คาพิธีการ    คาสถานที่    คาอาหาร – เครื่องด่ืม    คาใชจายอื่นที่จําเปนและ 
เกี่ยวของกับโครงการ  เพื่อใหชุมชนมีรายไดสามารถพึ่งตนเองไดและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ตั้งจายจาก 
เงินรายได(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) 
จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2553-2555)   ยุทธศาสตรที่  5.1 หนา  5-77   โครงการที่ 1

 - โครงการอบรมอาสาสมัครเฝาระวังและขจัดปญหาของชุมชนและการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กและสตรี
           ตั้งไว 10,000   บาท    

เพื่อจายเปนคาใชจายในกิจกรรมรณรงคยุติความรุนแรงตอสตรีและเด็ก  เปนคาจัดประชุม  คาวัสดุ – อุปกรณ 
คาเวทีพิธีเปด – ปด  คาอาหาร – เครื่องด่ืม  คาอาหารวาง  คาเงินรางวัล  ของรางวัล    คาจัดทําใบประกาศเกียรติคุณ 
โลหรางวัล  คาขบวนแห    คาเชาเครื่องขยายเสียง    คาตอบแทนวิทยากร   เงินสนับสนุนวงดุริยางค   จางวงดนตรี  
คาตอบแทนกรรมการและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนกับโครงการเพื่อรณรงคสรางความตระหนักในสังคม ใหรวมกัน 
ปองกันฯ  และยุติความรุนแรงตอสตรีและเด็ก  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ 
ชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2553-2555)ยุทธศาสตร 2.2  
หนาที่   5-50  โครงการ  39

 - โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาวแกผูดอยโอกาส            ตั้งไว 50,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกันหนาวใหแกผูดอยโอกาสในชุมชนทั้ง   26  ชุมชน  ในเขตเทศบาล      เชน   

เสื้อกันหนาว ผาหม  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและ 
สังคมสงเคราะห )  จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2553-2555)  ยุทธศาสตรที่  5.2หนาที่  5-80  โครงการที่  10



 3-97
 - โครงการสํารวจขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)            ตั้งไว 50,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมผูนําชุมชน กรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขเกี่ยวกับการสํารวจ 

ขอมูลพื้นฐาน   ในชุมชนทั้ง  26  ชุมชนโดยเปนคาอาหาร คาตอบแทนวิทยากร  คาเชาสถานที่  คาตกแตงสถานที่  
คาวัสดุเครื่องเขียน คาวัสดุสําหรับบันทึกประมวลผลขอมูล  และอุปกรณ   คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารสิ่งตีพิมพ
คาอาหารวาง  เครื่องด่ืม คาวัสดุเผยแพร คาตอบแทนผูเขารับการอบรม คาใชจายอื่นที่จําเปนในการอบรม และจาย 
เปนคาตอบแทนในการจัดเก็บขอมูล  บันทึกขอมูล  นําเขา – สงออกขอมูล  จปฐ. ดวยเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
(Pocket PC) ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน 
ความเขมแข็งของชุมชน) จากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2553-2555) ยุทธศาสตร 7.2  หนาที่  5-105โครงการ  43

 - โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาในชุมชน            ตั้งไว 230,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการแขงขันกีฬาสีชุมชน           อสม.           กลุมสตรีแมบาน  

ในเขตเทศบาลฯดังน้ี    คาสนับสนุนการแขงขัน,  คาวัสดุ อุปกรณในการแขงขัน,  คาพิธีเปด -  ปด     การแขงขัน,   
คารางวัล/เงินรางวัล, คาอาหารและเครื่องด่ืมระหวางการแขงขัน, คาจัดประชุมเพื่อเตรียมการแขงขัน, คาตอบแทน 
กรรมการตัดสิน, คาพาหนะในการฝกการแขงขันคาชุดสํารองการแขงขัน และคาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของ 
กับโครงการ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน 
ความเขมแข็งชุมชน )  จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555)  ยุทธศาสตรที่ 3.2    หนาที่  5-52โครงการที่  25

 - โครงการเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจฯ   ตั้งไว 20,000    บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดประชุมอบรมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห     เปนคาจัดประชุม  คาวัสดุ-อุปกรณ  

คาพิธีเปด-ปด คาสถานที่  คาอาหาร – เครื่องด่ืม  คาอาหารวาง  คาสถานที่   คาตอบแทนวิทยากร  และคาใชจยอื่น 
ที่จําเปนและเกี่ยวของกับโครงการ   ฯลฯ    เพื่อเปนการประสานงานถายโอนงานจากสวนกลางสูทองถิ่นอยางมี 
ประสิทธิภาพและเปนการทํางานรวมกัน ในเชิงบูรณาการของภาครัฐและเอกชนและประชาชน  ตั้งจายจากเงิน 
รายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)  
จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555)   ยุทธศาสตรที่  1.1    หนาที่    5-5  โครงการที่  8

 - โครงการเสริมสรางศักยภาพภาคชุมชนใหเขมแข็ง ตั้งไว 40,000   บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดประชุม คาวัสดุ-อุปกรณ คาพิธีเปด-ปด คาสถานที่ อาหาร เครื่องด่ืม คาอาหารวาง  

คาพาหนะ คาตอบแทนวิทยากร  คาจัดพิมพ จัดทําบัญชีครัวเรือนในชุมชนทั้ง 26  ชุมชน และคาใชจายอื่นที่จําเปน 
และเกี่ยวของกับโครงการ เพื่อใหชุมชนสามารถมีการพัฒนาดานบริหารจัดการ ดานสังคม และเศรษฐกิจของชุมชน
นําไปสูความเปนอยูที่มั่นคงและยั่งยืน  ตั้งจายจากเงินรายได    (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของ ชุมชน)  จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2553-2555)   ตามยุทธศาสตรที่
1.1หนาที่  5-6   โครงการที่ 10

 - โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน  26  ชุมชน      ตั้งไว 10,000    บาท
เพื่อเปนคาใชจายกิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน    ทั้ง      26     ชุมชน     ในเขตเทศบาล 

เมืองบานไผ  และการดําเนินการเลือกตั้งซอมประธานคณะกรรมการชุมชน  เพื่อจายเปนคาจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ 
ในหนวยเลือกตั้ง  คาอาหาร-เครื่องด่ืม และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของกับโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏใน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)จากแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.2553-2555)  ตามยุทธศาสตรที่  1.1  หนาที่  5-7    โครงการที่ 13
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 -  โครงการสงเคราะหผูพิการ    ผูปวยโรคเอดส  และผูดอยโอกาสในสังคม

ตั้งไว 40,000    บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องอุปโภค  บริโภค เพื่อออกเยี่ยมผูพิการ ผูปวยโรคเอดส และผูดอยโอกาส 

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและ 
สังคมสงเคราะห) จากพัฒนาสามป  (พ.ศ.2553-2555)  ตามยุทธศาสตรที่  1.2    หนาที่   5-5/1   โครงการที่   20

4  คาใชสอย    ประเภท   ง. รายจายที่เก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
           ตั้งไว 25,000   บาท    

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาที่พัก  คาพาหนะ และ 
คาใชจายอื่นที่จําเปนใหแก      พนักงานและลูกจาง      ที่มีคําสั่งไปราชการตามระเบียบฯ      ตั้งจายจากเงินรายได   
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไป)  

1.3.3 คาวัสดุ ตั้งไวรวม 121,000   บาท    
1  คาวัสดุ   ประเภท  คาวัสดุสํานักงาน            ตั้งไว 30,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ เชน กระดาษโรเนียว  หมึกโรเนียว   กระดาษถายเอกสาร   แฟมเอกสาร   

กระดาษไขคอมพิวเตอร   ดินสอ  ปากกา  นํ้ายาลบคําผิด  นํ้ายาลบไข ลวดเสียบ  คลิบดํา   กรรไกร  ใบมีดคัตเตอร  
กาวหลอดผาหมึกพิมพดีด  กระดาษคารบอน  ตรายาง  ซอง  ลวดเย็บกระดาษ   แฟม   กระดานไวทบอรด    นํ้าด่ืม  
มีดคัตเตอร    กระดาษไข      คาถายเอกสาร คาจัดซื้อเครื่องคิดเลข    ไมต่ํากวา 12 หลัก    จํานวน 2 เครื่อง       ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไป )  

2   คาวัสดุ   ประเภท   วัสดุไฟฟาและวิทยุ            ตั้งไว 3,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ  ที่เกี่ยวกับไฟฟาและวิทยุ เชน สายไฟฟาโคมไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟา ฟวส  

สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ขาหลอดฟลูออเรสเซนต  เบรกเกอร  มูฟว่ิงคอยส  คอนเดนเซอร หลอดวิทยุทรานซิสเตอ
สตารทเตอร  บัลลารด  สายอากาศ  ลําโพงไฟฉาย  อุปกรณเครื่องเสียงตามสายระบบเสียงตามสาย  ถานวิทยุสื่อสาร
ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไป) 

3  คาวัสดุ   ประเภท   วัสดุงานบานงานครัว            ตั้งไว 5,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุงานบานงานครัว     เชน    แปรง   ไมกวาด   ผาปูโตะ   ถวย   ชาม   ชอนสอม  แกวนํ้า   

จานรองแกว  กระจกเงา   ถาด  กระติกน้ํารอน  กระติกนํ้าแข็ง  นํ้ายาลางจาน  นํ้ายาเช็ดกระจก  สเปรยปรับอากาศ  
 ไมถูพื้น  ถังขยะ  ถังน้ํา เขง นํ้ายาลางหองนํ้า  กอนหอมดับกลิ่น  นํ้าจืดที่ซื้อมาจากเอกชน  นํ้ายาถูพื้น  บุงเตา  สบู  
ขันน้ํา  ผงซักฟอก  กระดาษชําระ  กะละมัง  แปรงลางหองนํ้า  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน  
สรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไป )

4  คาวัสดุ   ประเภท  คาวัสดุยานพาหนะและขนสง            ตั้งไว 10,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาแบตเตอรรี่  ยางนอก  ยางใน  เพลา  สายไมล  ตลับลูกปน  นํ้ามันเบรก  หัวเทียน  ไขควง   

นอตและสกรู  กระจกมองขางรถยนต        รถจักรยานยนต       ไฟเลี้ยว       กันชนรถยนต       ฟลมกรองแสง      
เข็มขัดนิรภัย  ไสกรองอากาศ  ไสกรองเบนซิน  ไสกรองโซลา  และอะไหลเครื่องยนตตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจาก 
เงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   งานบริหารทั่วไป) 
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5  คาวัสดุ  ประเภท   คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน            ตั้งไว 50,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ  นํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันกาด  ถาน  นํ้ามันเครื่อง  นํ้ามัน-

จาระบี  นํ้ากลั่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป)  
6   คาวัสดุ    ประเภท   คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร            ตั้งไว 3,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน โปสเตอร โฟม   มวนวีดีโอ  มวนเทป  กระดาษเขียนโปสเตอร   

พูกันและสีฟลม  ฟลมสไลด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร ,วีดีโอเทป , ซีดี)  มวนเทปเปลา   ถานแฟลซ   
ลางอัดภาพขยายภาพ  ถานใสกลองถาย รูป ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ    
ชุมชนงานบริหารทั่วไป )

7  คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุคอมพิวเตอร            ตั้งไว 20,000   บาท    
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร   เชน     แผนหรือจานบันทึกขอมูล     แผนวงจรอีเล็กทรอนิค    หัวพิมพหรือ

แถบพิมพเครื่องอานและบันทึกขอมูลตาง ๆ หมึกขาว – ดํา  และสี  สําหรับเครื่องพิมพ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไป )

1.4 หมวดเงินอุดหนุน                                                                    ตั้งไว 270,000   บาท    
 - เงินอุดหนุนสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน

ตังไว 30,000   บาท    
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน  ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)    
 ตามยุทธศาสตรที่ 5.2   หนาที่  5-79     โครงการที่  7

 - เงินอุดหนุนสนับสนุนวันสตรีสากลโลก ตั้งไว 10,000   บาท    
 เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสนับสนุนวันสตรีสากลโลก     กลุมสตรีแมบานอําเภอบานไผ     จังหวัดขอนแกน

ตั้งจายจากเงินรายได    ( ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน 
ความเขมแข็งของชุมชน )      ตามยุทธศาสตรที่  1.1     หนาที่  5-5 โครงการที่  7

 - เงินอุดหนุนองคกรเครือขายคณะกรรมการชุมชนและกลุมสตรีแมบาน
ตังไว 100,000   บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสนับสนุนเครือขายในการบริหารจัดการภายในกลุมเครือขาย กลุมละ  50,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน 
ความเขมแข็งของชุมชน)  ตามยุทธศาสตรที่  1.2  หนาที่  5-5/1    โครงการที่  18

 - เงินอุดหนุนสนับสนุนสงเสริมบุญประเพณี(บุญคุม)  ตั้งไว 130,000   บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสนับสนุนสงเสริมบุญประเพณีทองถิ่นของชุมชนทั้ง  26 ชุมชน ๆ ละ  5,000  บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน 
บริหารทั่วไป) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) ตามยุทธศาสตรที่3.3 หนา5-65 ขอ โครงการที่ 12
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2 รายจายเพื่อการลงทุน      ตั้งไวรวม 14,000   บาท    

2.1 หมวดคาครุภัณฑ      ตั้งไวรวม 14,000   บาท    
2.1.1  ครุภัณฑ  ประเภท  ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร      ตั้งไว 8,000   บาท    
จัดซื้อกลองดิจิตอล             ตั้งไว 8,000    บาท  
 - เพื่อจัดซื้อกลองดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 7 ลานพิกเซล ระบบปองกันภาพสั่นไหวจัดซื้อตามราคา 

ทองถิ่น   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของงานสามป(พ.ศ. 2553-2555)  
ตามยุทธศาสตรที่ 7.3 หนา 5-105 โครงการที่ 45

2.1.2  ครุภัณฑ  ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร      ตั้งไว 6,000   บาท    
จัดซื้อจอมอรนิเตอรคอมพิวเตอร            ตั้งไว 6,000    บาท  
 - เพื่อจัดซื้อจอมอรนิเตอรคอมพิวเตอร ขนาดไมต่ํากวา 18 น้ิว    จํานวน   1   จอ   จัดซื้อตามราคาทองถิ่น   

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน    งานบริหารงานทั่วไป)  
จากแผนพัฒนา (พ.ศ.2553-2555) ตามยุทธยุทธศาสตร 7.3 หนา 5-105 ขอ 45

*****************************************



 

สวนที่ ๔ 
 

งบประมาณรายจายเฉพาะการ 
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 

 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ 
ของ 

เทศบาลเมืองบานไผ 
อําเภอบานไผ         จังหวัดขอนแกน 

 
- ประมาณการรายรับ       ๘,๘๕๐,๓๐๐  บาท 
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ปงบประมาณ  2552 ปงบประมาณ  2553

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 4,631,600 บาท 8,752,500 บาท

1. แผนการการพาณิชย 2,626,600 บาท 4,692,500 บาท
2. แผนงานบริหาร 2,005,000 บาท 4,060,000 บาท
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จายจริง รหัส
ป 2551 + เพ่ิม บัญชี

- ลด
1. รายจายงบกลาง
  คาชําระดอกเบี้ยเงินกู  ก.ส.ท. 160,000.00     155,000.00     + 5,000.00         160,000.00      
  คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร 631,061.64     1,800,000.00  + 1,200,000.00  3,000,000.00   
  คาชําระดอกเบี้ยเงินกู  ก.บ.ท. 92,712.32       50,000.00       + 850,000.00     900,000.00      
  เงินชวยเหลือพัฒนาทองถ่ินกรณีพิเศษ

รวมรายจายงบกลาง 883,773.96 2,005,000.00 + 2,055,000.00  4,060,000.00   
 2. รายจายของหนวยงาน
  รายจายประจํา
  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 621,970.00     736,000.00     + 244,000.00     980,000.00      
  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 339,783.05 574,600.00     + 128,600.00     703,200.00      
  หมวดคาสาธารณูปโภค 30,370.24 48,000.00       + 5,000.00         53,000.00        
  หมวดรายจายอ่ืน 413,600.00     38,000.00       + 7,000.00         45,000.00        

รวมรายจายประจํา 1,405,723.29  1,396,600.00  + 384,600.00     1,781,200.00   
  3.รวมรายจายเพื่อการลงทุน
  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 0 -                 + 81,000 81,000.00        

รวมรายจายเพื่อการลงทุน 0 -                 + 81,000 81,000.00        
  4. รายจายจากกําไรสุทธิ
  รายจายประจํา
  หมวดรายจายอื่น 413,600.00 1,230,000.00  + 1,600,300.00  2,830,300.00   
    รวมรายจายจากกําไรสุทธิ 413,600.00 1,230,000.00  + 1,600,300.00  2,830,300.00   
    รวมรายจายสุทธิ 2,703,097.25  4,631,600.00  + 4,120,900.00  8,752,500.00   
    ยอดประมาณการรายรับ 3,136,511.91 5,100,000.00  + 3,750,300.00  8,850,300.00   
    รายไดสูงกวารายจาย 433,414.66 468,400.00     - 370,600.00-     97,800.00        

รายการยองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553
เทศบาลเมืองบานไผ  จังหวัดขอนแกน

รายการ ป 2552 ป  2553

งบประมาณ
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รับจริง รหัส
ป 2551 + เพ่ิม บัญชี

- ลด
  1. รายได                     (ยอดรวม) 3,396,988.62 3,870,000.00 + 2,150,000.00 6,020,000.00
   ดอกเบี้ยรับจํานํา 2,942,193.25 3,000,000.00 + 2,000,000.00 5,000,000.00
   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 823.37 20,000.00 + 0.00 20,000.00
   กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด 453,972.00 850,000.00 + 150,000.00 1,000,000.00
   รายไดเบ็ดเตล็ด + 0.00

  2. เงินไดอื่น
   กําไรสุทธิป  2552    (ยอดรวม) 743,935.10 1,230,000.00 + 1,600,300.00 2,830,300.00
   เงินรางวัลประจําป  15 % 106,646.17 180,000.00 + 220,000.00 400,000.00
   เงินบูรณะทองถ่ิน   30 % 223,180.53 360,000.00 + 440,000.00 800,000.00
   เงินสบทบหมุนเวียน   55  % 414,108.40 690,000.00 + 940,300.00 1,630,300.00
   เงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองบานไผ 365,000.00 0.00 + 0.00 0.00

รวมรายรับทั้งส้ิน 4,505,923.72 5,100,000.00 + 3,750,300.00 8,850,300.00

เทศบาลเมืองบานไผ  จังหวัดขอนแกน

งบประมาณ

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553

หมวด / ประเภท / รายละเอียด ป 2552 ป  2553
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ประมาณการรายรับทั้งส้ิน  8,850,300.00  บาท  แยกเปน
  1.  หมวดรายไดเปนเงิน 6,020,000.00  บาท  แยกเปน
        1.1  ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา  เปนเงิน  5,000,000.00  บาท
                โดยคํานวนจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือนตุลาคม  2551  ถึงเดือนกันยายน 2552  เปนเกณฑ
        1.2  ประเภทเงินฝากดอกเบี้ยธนาคาร  20,000.00       บาท
                โดยคํานวนจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเดือนตุลาคม  2551  ถึงเดือนกันยายน 2552  เปนเกณฑ
        1.3  ประเภทกําไรในการจําหนายทรัพยหลุด  เปนเ 1,000,000.00  บาท
                โดยคํานวนจากการจําหนายทรัพยหลุดในปท่ีผานมาเปนเกณฑ

   2. หมวดเงินไดอื่น                เปนเงิน 2,830,300.00  
         2.1  ประเภทกําไรสุทธิ  2552   เปนเงิน   2,700,000.00  บาท แยกเปน
            -เงินรางวัลประจําป 15% ของกําไรสุทธิ เปนเงนิ 400,000.00     บาท
            -เงินบูรณะทองถ่ิน  30% ของกําไรสุทธิ เปนเงนิ 800,000.00     บาท
            -เงินสมทบทุนหมุนเวียน  55  %  ของกําไรสุทธิ 1,500,000.00  บาท
              (กรณีมีหนี้สิน)
         2.2  ประเภทกําไรสุทธิ  2552   เปนเงิน   130,300.00     บาท
                เพ่ือสงใชเงินยืมเงินทุนดําเนินการกิจการสถานธนานุบาลป 2552 เนื่องจากงบประมาณรายรับ  ประเภทกําไร 
สุทธิ ป 2552 ตั้งไว 1,230,000 บาท    ไมเพียงพอและผลการดําเนินงานป 2552 มียอดกําไรจากการดําเนินการทั้งส้ิน   
1,360,300 บาท  ตองยืมเงินทุนดําเนินการและตั้งเงินงบประมาณสงใชปงบประมาณ 2553 ดังนี้
             -เงินรางวัลประจําป 15% ของกําไรสุทธิ เปนเงิน 24,045.00       บาท
             -เงินบูรณะทองถ่ิน  30% ของกําไรสุทธิ เปนเงนิ 48,090.00       บาท
             -เงินสมทบทุนหมุนเวียน  55  %  ของกําไรสุทธิ 58,165.00       บาท

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553
สถานธนานุบาลเทศบาลบานไผ
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วัตถุประสงค
  1.  เพ่ือชวยเหลือคนยากจนขัดสนเงินทอง เพ่ือแกขัดได ไมตองไปกูยืมเงินจากเอกชนซึ่งตองจายดอกเบี้ยสูงมาก
  2.  เพ่ือชวยเหลือประชาชนใหมีเงินทุนหมุนเวียน นําไปบรรเทาความเดือดรอนหรือนําเงินไปลงทุนในกิจการขนาดยอ
  3.  เพ่ือประโยชนในการควบคุมการตรวจสอบทรัพยสิน ท่ีไดมาโดยการกระทําความผิดและสามารถติดตามผูกระทําผิ
  4.  เพ่ือประโยชนในการควบคุมรับซ้ือของโจร
  5.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล และการบริหารกิจการสถานธนานุบาลใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

งานที่ทํา
  1.  ใหบริการประชาชนโดยการรับจํานําส่ิงของ ทรัพยสิน
  2.  ใหบริการจําหนายทรัพยหลุด
  3.  กํากับดูแลการรับเงิน เบิกจายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย รับจํานํา
  4.  จัดทําบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553

รายจายตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย
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รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมองบานไผ อําเภอบานไผ จงหวดขอนแกน

รายจายจาแนกตามแผนงาน
แผนงานพาณิชย

วตถุประสงค
1. เพื่อชวยเหลอคนยากจนขัดสนเงินทองเพื่อแกขัดได ไมตองไปกูยืมเงินจากเอกชน ซงตองจายดอกเบี้ยสงมาก
2.  เพื่อชวยเหลอประชาชนใหมเงินทนหมนเวียน น้ําไปบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา หรือนําเงินไปลงทุนในกิจการขนาดยอมได
3.  เพื่อประโยชนในการควบคุมการรับซอของโจร
4.  เพื่อประโยชนในการควบคุมการตรวจสอบทรัพยสน ทไดมาโดยการกระทําความผิด และสามารถติดตามผูกระทาความผิดได

จายจากรายได
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คาครภณฑ

รวม หมายเหตุงาน คาจางประจา ชวคราว ใชสอยและวัสดุ คาสาธารณปโภค รายจายอิ่น ท นและสงกอสราง

สถานธนานุบาล 980,000.00               - 703,200.00       53,000.00           45,000.00    81,000.00             1,862,200.00             

รวม 980,000.00               - 703,200.00       53,000.00           45,000.00    81,000.00             1,862,200.00             
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รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมองบานไผ อําเภอบานไผ จงหวดขอนแกน

รายจายจาแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย

วตถุประสงค
1. เพื่อชวยเหลอคนยากจนขัดสนเงินทองเพื่อแกขัดได  ไมตองไปกูเงินยมจากเอกชน ซงตองจายดอกเบี้ยสงมาก
2. เพื่อชวยเหลอประชาชนใหมเงินทนหมนเวียน นําไปบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา หรือนําเงินไปลงทุนในกิจการขนาดยอมได
3. เพื่อประโยชนในการควบคุมการรับซอของโจร
  ฯลฯ

จายจากกําไรสทธ
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คาครภณฑ

รวม หมายเหตุงาน คาจางประจา ชวคราว ใชสอยและวัสดุ คาสาธารณปโภค รายจายอิ่น ท นและสงกอสราง

สถานธนานุบาล -                           0 -                    -                      2,830,300.00   0 2,830,300.00

รวม - - - - 2,830,300.00   - 2,830,300.00             
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วัตถุประสงค
  1.  เพ่ิมประสิทธิภาพผลการบริหาร การชําระหนี้เงินกูกองทุนตาง ๆ และเงินสํารองจาย
  2.  เพ่ือประสิทธิภาพการชําระดอกเบี้ยเงินยืม (เงินชวยเหลือพัฒนาทองถ่ินกรณีพิเศษ) และคาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาค
งานที่ทํา
  1.  กํากับดูแลการชําระหนี้เงินกู ดอกเบี้ย ใหเปนไปตามสัญญาที่กําหนดไว
  2.  บริหารการใชเงินสํารองจาย
  3.  พิจารณาการชวยเหลืองบทั่วไป

รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553

รายจายตามแผนงาน
แผนบริหาร
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รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมองบานไผ อําเภอบานไผ จงหวดขอนแกน

รายจายจาแนกตามแผนงาน
แผนงานบรหาร

วตถุประสงค
1. เพื่อจายในการชําระหนี้ดอกเบยเงินกู
2. เพื่อจายคาเงินชวยเหลอบูรณะทองถนกรณีพเศษ
3. เพื่อจายคาธรรมเนียมดอกเบยธนาคาร

งาน
เปนคาชําระ เปนคาธรรมเนียม เปนคาชําระ

เงินสารองจาย
               เงินชวยเหลือ

รวม หมายเหตุดอกเบี้ยเงินกู ก.ส.ท. ดอกเบี้ยธนาคาร ดอกเบี้ยเงินกู         บูรณะทองถิ่นกรณพเศษ
ก.บ.ท.

งานงบกลาง 160,000.00 3,000,000.00 900,000.00       -                                   - 4,060,000.00

รวม 160,000.00               3,000,000.00       900,000.00       -                                   - 4,060,000.00             
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จายจริง รหัส
ป 2551 + เพ่ิม บัญชี

- ลด
  ก. จายจากรายได
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  (รวม 621,970.00     736,000.00     + 244,000.00     980,000.00      
   คาจางประจํา               (รวม) 621,970.00     736,000.00     + 244,000.00     980,000.00      
    -  คาจางลูกจางประจํา 583,970.00     700,000.00     + 200,000.00     900,000.00      
    -  เงินเพิ่มเงินประจําตําแหนง 38,000.00       36,000.00       + 44,000.00       80,000.00        
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ (รว 341,380.55     574,600.00     + 128,600.00     703,200.00      
  คาตอบแทน                   (รวม) 288,534.00     392,600.00     + 108,600.00     501,200.00      
 -  คาอาหาร 93,900.00       100,000.00     + -                  100,000.00      
 -  คาครองชีพช่ัวคราว 14,230.00       12,000.00       + 2,000.00-         10,000.00        
 -  เงินรางวัลเจาหนาที 43,900.00       50,000.00       + -                  50,000.00        
 -  คาพาหนะเหมาจายนายกเทศมนตรี 48,000.00       50,000.00       + 10,000.00       60,000.00        
 -  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 18,285.00       40,000.00       + 10,000.00-       30,000.00        
 -  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล 3,109.00         25,000.00       + 5,000.00         30,000.00        
 -  เงินคาชวยเหลือบุตร 1,200.00         1,200.00         + -                  1,200.00          
 -  เงินสมทบเงินสะสม 58,710.00       100,000.00     + 100,000.00     200,000.00      
 - คาเบี้ยเล้ียงจําหนายทรัพยหลุด 7,200.00         14,400.00       + 5,600.00         20,000.00        
  คาใชสอย                        (รวม) 25,817.55       95,000.00       + 6,000.00         101,000.00      
 ก.รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ (รวม 18,323.55       32,000.00       + 6,000.00         38,000.00        
 -  คาวารสาร 3,660.00         4,000.00         + 500.00            4,500.00          
 -  คาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจาํ 1,000.00         1,000.00         + 1,000.00         2,000.00          
 -  คาอากรแสตมป 1,598.00         1,000.00         + 1,000.00         2,000.00          
 -  คาภาษีโรงเรือนท่ีดินและส่ิงกอสราง 2,660.00         3,000.00         + 500.00            3,500.00          
 -  คาเบี้ยประกันอัคคีภัย 6,703.55         9,000.00         + -                  9,000.00          
 -  คารักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรและระบบงาน 8,000.00         + 2,000.00         10,000.00        
 -  คาจางเหมาบริการ 2,702.00         6,000.00         + 1,000.00         7,000.00          

              แผนงานเทศพาณิชย                                                                                        งบประมาณรายจายประจํา
งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลบานไผ

หมวด / ประเภท ป 2552 ป  2553
งบประมาณ

บัญชีงบประมาณรายจายเฉพาะการสถานนุบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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จายจริง รหัส
ป 2551 + เพิม บัญชี

- ลด
  ข.รายจายเพือบํารุงรักษาหรือซอม
      แซมทรัพยสิน                (รวม) 1,000.00         20,000.00       + -                  20,000.00        
 -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอืนๆ 10,000.00       + -                  10,000.00        
 -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ 1,000.00         5,000.00         + -                  5,000.00          
 -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิงกอสราง 5,000.00         + -                  5,000.00          
  ค.รายจายเกียวกับการรับรอง และ 
    พิธีการ                               (รวม) -                  3,000.00         + -                  3,000.00          
 -  คารับรอง 3,000.00 + -                  3,000.00          
 ง.รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (รวม 6,494.00         40,000.00       + -                  40,000.00        
 -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 6,494.00         40,000.00       + -                  40,000.00        
  คาวัสดุ                     (รวม) 27,029.00       87,000.00       + 14,000.00       101,000.00      
 -  คาวัสดุสํานักงาน 22,364.00       50,000.00       + 10,000.00       60,000.00        
 -  คาวัสดุคอมพิวเตอร 20,000.00       + -                  20,000.00        
 -  คาวัสดไุฟฟาและวิทยุ 685.00 5,000.00         + -                  5,000.00          
 -  คาวัสดุเชือเพลิงและหลอลืน 1,000.00 3,000.00         + 2,000.00         5,000.00          
 -  คาวัสดุยานพาหนะและขนสง 6,000.00         + -                  6,000.00          
 -  คาวัสดุงานบานงานครัว 2,980.00         3,000.00         + 2,000.00         5,000.00          
  หมวดคาสาธารณูปโภค       (รวม) 30,370.24       48,000.00       + 5,000.00         53,000.00        
 -  คาไปรษณียโทรเลข 1,598.00         3,000.00         + -                  3,000.00          
 -  คานําประปา 1,669.20         6,000.00         + -                  6,000.00          
 -  คาไฟฟา 14,508.45 26,000.00       + -                  26,000.00        
 -  คาโทรศัพท 12,594.59 13,000.00       + 5,000.00         18,000.00        
  หมวดรายจายอื่น               (รวม) 413,600.00 38,000.00 + 7,000.00         45,000.00
 -  คาตรวจสอบบัญชี 10,000.00 10,000.00       + 5,000.00         15,000.00        
 -  คาใชจายฝายอํานวยการ 23,600.00 28,000.00       + 2,000.00         30,000.00        
 -  สงใชเงินยืมสะสม 380,000.00     + -                  
  หมวดครุภัณฑทีดินและสิงกอสราง(ร 0.00 0.00 + 81,000.00       81,000.00
 -  คาครุภัณฑสํานักงาน + 81,000.00       81,000.00        
  รวมงบประมาณรายจายประจํา 1,407,320.79 1,396,600.00 + 384,600.00     1,781,200.00
  รวมงบประมาณรายจายทั้งส้ิน 1,407,320.79 1,396,600.00 + 465,600.00     1,862,200.00

หมวด / ประเภท
งบประมาณ

ป 2552 ป  2553
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จายจริง รหัส
ป 2551 + เพ่ิม บัญชี

- ลด
 ข. จายจากกําไรสุทธิ
   หมวดรายจายอื่น
  เงินกําไรสุทธิ  ป 2552
     เงินรางวัลประจําป  15 % 204,044.31     180,000.00     + 220,000          400,000.00      
     เงินบูรณะทองถ่ิน  30  % 408,088.62     360,000.00     + 440,000          800,000.00      
     เงินสมทบทุนหมุนเวียน  55 % 748,162.46     690,000.00     + 940,300          1,630,300.00   
     เงินสงใชเงินทุนดําเนินการ + -                  
     เงินคาครุภัณฑสํานักงาน + -                  
     เงินคาชําระดอกเบี้ยเงินกู ก.บ.ท. + -                  
     เงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองบานไผ (ยอดรวม) + -                  

รวมรายจายประจํา 1,360,295.39 1,230,000.00 - 1,600,300.00  2,830,300.00

งานกิจการสถานธนานุบาลบานไผ

รายการยองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553
แผนงานเทศพาณิชย                                                                                       งบประมาณรายจายประจํา

รายการ ป 2552 ป  2553

งบประมาณ
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จายจริง รหัส
ป 2551 + เพ่ิม บัญชี

- ลด
 1. คาชําระดอกเบี้ยเงินกู
คาชําระดอกเบี้ยเงินกู ก.ส.ท.สัญญาที่1 80,000.00       85,000.00       - 5,000.00-         80,000.00        
คาชําระดอกเบี้ยเงินกู ก.ส.ท.สัญญาที2่ 80,000.00       70,000.00       + 10,000.00       80,000.00        
คาชําระดอกเบี้ยเงินกู ก.บ.ท. 50,000.00       + 850,000.00     900,000.00      
 2. คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร 631,061.64     1,800,000.00  + 1,200,000.00  3,000,000.00   
 3.เงินชวยเหลือบูรณะทองถ่ินกรณีพิเศษ

รวมรายจายประจํา 791,061.64 2,005,000.00 + 2,055,000.00  4,060,000.00

งบประมาณ

งานงบกลาง

หมวด/ประเภท ป 2552 ป  2553

แผนงานบริหาร                                                                                              งบประมาณรายจายประจํา
รายการยองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553
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คาจาง คาตอบแทน คาสาธาร คาครุภัณฑ
ประจํา ใชสอยและ ณูปโภค ที่ดินและ

 วัสดุ ส่ิงกอสราง

  แผนงานเทศพาณิชย
 งานกิจการสถานธนานุบาล
  ก.จายจากรายได 980,000       703,200    53,000        45,000      81,000      1,862,200      
  ข.จายจากเงินกําไรสุทธิ - - - 2,830,300 - 2,830,300      

รวมทั้งส้ิน 980,000       703,200    53,000        2,875,300 81,000      4,692,500      

  แผนงานบริหาร
  งานงบกลาง
  เงินท่ีงบเฉพาะการสงใชเทศบาล/และเมืองพัทยา - บาท
  คาชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู 1,060,000 บาท
  รายจายตามขอผูกพัน - บาท
  เงินสํารองจาย - บาท
  เงินชวยเหลือพัฒนาทองถ่ินกรณีพิเศษ - บาท
  คาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร 3,000,000 บาท
  งบเฉพาะการชวยเหลือท่ัวไป  (ถามี) - บาท

งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองบานไผ

แผนงาน/งาน/โครงการ รายจายอื่น รวม
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  รายจายงบกลาง ตั้งไว 4,060,000 บาท แยกเปน
 1.1 เพ่ือชําระดอกเบี้ยเงินกู ก.ส.ท. เปนเงิน 160,000    บาท  รายละเอียดดังตอไปนี้
       -คาชําระดอกเบี้ยเงินกู ก.ส.ท. ตามสัญญาที่  1  สัญญาเลขที่ 26/26/2550  ลงวันท่ี  26  ตุลาคม  2549
         เปนการจายงวดปท่ี  3                     ตั้ง 80000 บาท
       -คาชําระดอกเบี้ยเงินกู ก.ส.ท. ตามสัญญาที่  2  สัญญาเลขที่ 179/179/2550  ลงวันท่ี  1  มีนาคม  2550
         เปนการจายงวดปท่ี  3                     ตั้ง 80000 บาท

 1.2  เพ่ือชําระดอกเบี้ยเงินกู ก.บ.ท. เปนเงนิ 900,000    บาท  รายละเอียดดังตอไปนี้
       -คาชําระดอกเบี้ยเงินกู ก.บ.ท. สัญญาเลขที่ 17/17/2551  ลว.ท่ี  24  มิถุนายน  2551เปนการจายเงินงวดปท่ี 2  
        ตั้งจายไวชําระดอกเบี้ยเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  

ตั้งไว 400,000    บาท
       -เพ่ือสงใชเงินยืมเงินทุนดําเนินกิจการสถานธนานุบาล ป 2551 จํานวนเงิน 92,712.32 บาท  ป 2552 จํานวนเงิ
         400,000 บาท  เนื่องจากงบประมาณรายจายประเภทชําระดอกเบี้ยเงินกู  ก.บ.ท. นอกสัญญา  สัญญาที่ 17/17
         2551  ลงวันท่ี  24  มิถุนายน  2551           ตั้งไวไมเพียงพอแกการเบิกจาย  จึงยืมเงินทุนดําเนินการจายและ
         ตั้งงบประมาณสงใช ในปงบประมาณ 2553

ตั้งไว 500,000    บาท
 1.3 เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคารในการขอกูเงินจากธนาคาร เพ่ือนํามาใชเปนทุนหมุนเวียนในกิจกา
สถานธนานุบาล ตั้งไว 3,000,000 บาท

   ก.จายจากรายได ตั้งไว 1,862,200 บาท
 1. รายจายประจํา ตั้งไว 1,781,200 บาท
1.  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 980,000 บาท
       1.1 ประเภทคาจางประจํา ตั้งไว 900,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจางใหแกพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 5 อัตรา ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
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รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงานสถานธนานุบาล

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน



       1.2 เงินเพิ่มประจําตําแหนง ตั้งไว 80,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจางใหแกพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 4 อัตรา ตั้งจายจากรายได  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
  2.   หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 703,200 บาท
  2.1  ประเภทคาตอบแทน ตั้งไว 501,200 บาท
            -ประเภทคาอาหาร ตั้งไว 100,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาอาหารประจําวันทําการใหแกพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจายจากรายได (แผนงานการพาณิชย) 
            - ประเภทคาครองชีพช่ัวคราว ตั้งไว 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาครองชีพช่ัวคราวใหแก พนักงานลูกจางในสถานธนานุบาล  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
            - ประเภทเงินรางวัลเจาหนาท่ี ตั้งไว 50,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกผูตรวจการสถานธนานุบาล และผูปฏิบัติหนาท่ีแทนผูตรวจการฯ และ เปนคาตอบแ
เจาหนาท่ีในการตรวจสอบทรัพยสินรับจํานําประจําป ของสถานธนานุบาล  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
           -ประเภทคาพาหนะเหมาจายนายกเทศมนตรี ตั้งไว 60,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแกนายกเทศมนตรี ในอัตราเดือนละ 4,000  บาท ตั้งจายจากรายได   (แผนงานการพาณิ
           -ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 30,000 บาท
เพ่ือจายใหแกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธ์ิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบ ตั้งจายจากรายได
(ปราฎในแผนงานการพาณิชย)
           -ประเภทคารักษาพยาบาล ตั้งไว 30,000 บาท
เพ่ือจายใหแกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธ์ิเบิกเงินคารักษาพบาบาลไดตามระเบียบ ตั้งจายจากรายได
(ปราฎในแผนงานการพาณิชย)
           -ประเภทเงินชวยเหลือบุตร ตั้งไว 1,200        บาท
เพ่ือจายใหแกพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธ์ิเบิกเงินชวยเหลือบุตรไดตามระเบียบ ตั้งจายจากรายได
(ปราฎในแผนงานการพาณิชย)
           -ประเภทเงินสมทบเงินสะสม ตั้งไว 200,000 บาท
เพ่ือจายเปนเงินสมทบใหแกพนักงานสถานธนานุบาล 10 % ของคาจางประจํา ตั้งจายจากรายได  
(ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย)
           -ประเภทคาเบี้ยเล้ียงจําหนายทรัพยหลุด ตั้งไว 20,000 บาท
เพ่ือจายใหแกเจาหนาท่ีผูดําเนินการจําหนายทรัพยหลุด ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
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2.2 ประเภทคาใชสอย ตั้งไว 101,000 บาท
           -ประเภทคาวารสาร ตั้งไว 4,500 บาท
เพ่ือจายเปนคาวารสารตาง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
           -ประเภทคาใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา ตั้งไว 2,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานําของสถานธนนุบาล ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
           -ประเภทคาอากรแสตมป ตั้งไว 2,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาอากรแสตมป คาสมุดเช็ค คาใชจายท่ีเกิดจากการใชตั๋วเงินซ่ึงรวมถึงคาอากรเพื่อใชเช็ค 
กรณีเบิกเงินเกิน  บัญชีจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน  ตั้งจายจากรายได (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย)
           -ประเภทคาภาษีโรงเรือนท่ีดินและส่ิงกอสราง ตั้งไว 3,500 บาท
เพ่ือจายเปนคาภาษีโรงเรือนและส่ิงกอสรางใหเทศบาลเมืองบานไผ ตั้งจายจากรายได  (ปรากฏในแผนงานการพา
           -ประเภทคาเบี้ยประกันอัคคีภัย ตั้งไว 9,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล   ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
           -ประเภทคาจางเหมาบริการ ตั้งไว 7,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการใหกับผูรับทําการกอสรางอยางใดอยางหนึ่ง เชน คาจางเหมาแรงงานทําของตาง ๆ 
ฯลฯ ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
           -ประเภทคารักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรและระบบงาน ตั้งไว 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคารักษาโปรแกรมคอมพิวเตอรและระบบงานสถานธนานุบาล ตั้งจายจากรายได (แผนงานการพาณชิ
           -ประเภทคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน ๆ ตั้งไว 10,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตาง ๆ  ของสถานธนานุบาล   ตั้งจายจากรายได  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
           -ประเภทคาบํารุงรักษาซอมแซมส่ิงกอสราง ตั้งไว 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมส่ิงกอสราง  ของสถานธนานุบาล   ตั้งจายจากรายได(ปรากฏในแผนงานการพ
           -ประเภทคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ตั้งไว 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  ของสถานธนานุบาล   ตั้งจายจากรายได  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
           -ประเภทคารับรอง ตั้งไว 3,000 บาท
เพ่ือจายเปนคารับรองผูมาตรวจงานของสถานธนานุบาล   ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
           -ประเภทคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 40,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาพาหนะ คาเบี้ยเล้ียง และคาเชาท่ีพัก ใหแกพนักงานสถานธนานุบาล ท่ีเดินทางไปราชการ  
ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
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 2.3  ประเภทคาวัสดุ ตั้งไว 101,000 บาท
           -ประเภทคาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 60,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาเครื่องเขียนแบบพิมพ คาถายเอกสาร ของสถานธนานุบาล และวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีไมสามารถจัดประเภท 
วัสดุอ่ืนใดไดแลว  ฯลฯ   ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
           -ประเภทคาวัสดไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและอุปกรณไฟฟาเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล     ฯลฯ     ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
           -ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุของใชเกี่ยวกับการทําความสะอาดเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล   ฯลฯ  ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
           -ประเภทคาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน ตั้งไว 5,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  เชน  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันกาด  ถานน้ํามันเครื่อง      
น้ํามันจาระบี   น้ํากล่ัน  ฯลฯ  ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
           -ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 6,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาแบตเตอรี่  ยางนอกยางใน  สายไมล  เพลา  ตลับลูกปน  น้ํามันเบรก  เบาะรถ  หัวเทียน  ไขควง   
กระจกมองขางรถยนต รถจักรยานยนต กันชนรถยนต  ฟลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ไสกรองอากาศ/น้ํามันเครื่อง
ไสกรองเบนซิล  โซลา นอตและสกรู และอะไหลเครื่องยนตตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจากรายได 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
           -ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หัวพิมพหรือแถบพิมพ  ผงหมึกเครื่องพิมพ และอ่ืนๆ ฯลฯ ตั้งจายจากรายได
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย) 

3.  หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว 53,000 บาท
           - ประเภทคาไปรษณียโทรเลข ตั้งไว 3,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดสงเอกสาร หนังสือตาง ๆ ของสถานธนานุบาล  ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชิ
           - ประเภทคาน้ําประปา ตั้งไว 6,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาน้ําประปา ของสถานธนานุบาล   ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
           - ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 26,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาไฟฟา ของสถานธนานุบาล   ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
           - ประเภทคาโทรศัพท ตั้งไว 18,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท ของสถานธนานุบาล   ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
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4.  หมวดรายจายอื่น ตั้งไว 45,000 บาท
           -ประเภทคาตรวจสอบท่ัวไป ตั้งไว 15,000 บาท
เพ่ือจายใหแกสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน   ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
           -ประเภทคาใชจายฝายอํานวยการ ตั้งไว 30,000 บาท
เพ่ือจายใหกับสํานักงาน  จ.ส.ท. ตามที่กําหนดในแตละป   ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว 81,000 บาท
1. หมวดคาครุภัณฑ ตั้งไว 81,000 บาท
           -ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 81,000 บาท
             เพ่ือจายเปนคาเครื่องใชสํานักงาน เชน ตูใสเอกสาร  โตะทํางาน  เกาอ้ีสํานักงาน  เครื่องคํานวณ  เครื่องแฟ
(เครื่องโทรสาร) วัสดุ  อุปกรณตางๆ ท่ีเปนครุภัณฑของสถานธนานุบาล  จํานวนเงิน 50,000 บาท และเพื่อสงใชเงิ
ยืมเงินทุนดําเนินการกิจการสถานธนานุบาลป 2551  เนื่องจากงบประมาณรายจายหมวดครุภัณฑสํานักงาน  ไมได
งบประมาณรายจายไวในปงบประมาณ 2552  จึงยืมเงินทุนดําเนินการจายและตั้งงบประมาณสงใชในปงบประมา
2553  จํานวนเงิน 31,000 บาท  ตั้งจายจากรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

ข. รายจายจากกําไรสุทธิ ตั้งไว 2,830,300 บาท
   หมวดรายจายอ่ืน เงินกําไรสุทธิ ตั้งไว 2,830,300 บาท
           -  ประเภทเงินรางวัลประจําป ตั้งไว 400,000 บาท
เพ่ือจายใหเจาหนาท่ีในระดับจังหวัด ระดับเทศบาลงานสถานธนานุบาล และพนักงาน จ.ส.ท. ซ่ึงกําหนดตั้งจายไว
 15 %  ของกําไรสุทธิ  ตั้งจายจากกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
           -  ประเภทเงินบูรณะทองถ่ิน ตั้งไว 800,000 บาท
เพ่ือใหแกเทศบาลเมืองบานไผ เปนเงินอุดหนุนนําไปบูรณะ หรือทํานุบํารุงทองถ่ิน ตั้งจายไว 30 % จากกําไรสุทธิ
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)
           -  ประเภทเงินสมทบเงินทุนหมุนเวียน ตั้งไว 1,630,300 บาท
เพ่ือจายใหสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบานไผ เปนเงินสํารองเพื่อทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาลตั้งจายไว  
55 %   ของกําไรสุทธิ   (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย)

*************************************




