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เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
                  บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาล  จะได้เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลอีกคร้ังหน่ึง

ฉะน้ัน   ในโอกาสน้ี    นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาล  และท่านสมาชิกทุกท่าน

ได้ทราบถึงสถานะ ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555   ต่อไปน้ี

                1.  สถานะการคลัง
                     ปัจจุบันเทศบาลมียอดเงินสะสม ณ วันท่ี  30   มิถุนายน 2554     จํานวน 39,948,778.04      บาท  
สามารถนํามาใช้ได้ จํานวน 15,025,216.88     บาท  และสะสมไว้ท่ีกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจํานวน 
 20,230,446.87      บาท  ทําให้สถานะการคลังม่ันคงพอสมควร

                 2.  การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
                      ในปีงบประมาณที่ผ่านมาสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสภาวะที่ยังไม่ดีขึ้น ภาพรวมระบบเศรษฐกิจ

ยังอยู่ในสภาวะผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   แต่เทศบาลสามารถดําเนินกิจการตามท่ีได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายได้

    2.1  รายรับ  ปีงบประมาณ 2555  ประมาณการไว้  บาท

รหัส รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
บัญชี ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555

1. หมวดภาษีอากร(รายได้ท่ีจัดเก็บเอง) (รวม) 0100 6,543,978.45    6,219,000.00   6,520,000.00                
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0101 4,721,723.00     4,598,000.00     4,700,000.00                  

ภาษีบํารุงท้องที่ 0102 269,031.45        260,000.00       260,000.00                    

ภาษีป้าย 0103 1,503,515.00     1,300,000.00     1,500,000.00                  

อากรการฆ่าสัตว์ 0104 49,709.00         61,000.00         60,000.00                      

2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต (รวม) 0120 2,669,235.45    2,807,000.00   2,810,000.00                
ค่า ธ.เก่ียวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 0121 82,456.00         100,000.00       100,000.00                    

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0122 6,984.00           8,000.00          8,000.00                        

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 0123 538.95             1,000.00          1,000.00                        

ค่าธรรมเนียมในการควบคุมอาคาร 0125 39,768.30         30,000.00         30,000.00                      

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการสาธารณสุข 0126 1,698,643.20     1,600,000.00     1,600,000.00                  

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฎิกูล 0127 50,000.00         55,000.00         55,000.00                      

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 0131 26,460.00         30,000.00         30,000.00                      

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชน 0132 59,340.00         55,000.00         55,000.00                      

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

หมายเหตุหมวด / ประเภท

127,000,000.00                   
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รหัส รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
บัญชี ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบ้า 0133 20,580.00         20,000.00         20,000.00                      

ค่าธรรมเนียมการแพทย์ 0134 6,220.00           15,000.00         10,000.00                      

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0137 65,400.00         125,000.00       100,000.00                    

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0139 20,190.00         30,000.00         30,000.00                      

ค่าปรับการผิดสัญญา 0140 166,840.00        300,000.00       200,000.00                    

ค่าใบอนุญาตเก่ียกวกับการสาธารณสุข 0144 417,180.00        400,000.00       430,000.00                    

ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 0146 2,460.00           3,000.00          3,000.00                        

ใบอนุญาตการโฆษณาโดยใช้เสียง 0147 6,175.00           10,000.00         8,000.00                        

ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ  (ค่าธรรมเนียมบริการโรงฆ่าสัตว์) 0148 -                  25,000.00         130,000.00                    

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   (รวม) 0200 1,057,851.11    1,800,000.00   1,150,000.00                
ค่าเช่าที่ดิน 0201 -                  -                  -                               

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 0202 826,840.00        900,000.00       900,000.00                    

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 0203 196,617.16        700,000.00       200,000.00                    

ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน  ก.ส.ท. 0203 34,393.95         200,000.00       50,000.00                      

เงินปันผล หรือ เงินรางวัลต่างๆ 0204 -                  -                  -                               

4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์ (รวม) 0250 606,437.26      920,000.00      1,000,000.00                
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ 0251 606,437.26        820,000.00       900,000.00                    

รายได้จากการพาณิชย์อ่ืน 0252 -                  -                  -                               

ค่าดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อชดเชยให้เทศบาล 0254 -                  100,000.00       100,000.00                    

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  (รวม) 0300 773,174.10      1,220,000.00   1,220,000.00                
ค่าขายแบบแปลน 0302 360,600.00        750,000.00       750,000.00                    

ค่าเขียนแบบแปลน 0303 -                  -                  -                               

ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง 0304 31,247.00         20,000.00         20,000.00                      

ค่าวัคซีน -                  -                  -                               

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 0307 381,327.10        450,000.00       450,000.00                    

6.  หมวดภาษีจัดสรร รัฐจัดเก็บแล้วแบ่งให้อปท.(รวม) 1000 80,447,823.47  62,544,000.00 77,300,000.00               
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 1001 -                  -                 -                               

ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (1ใน 9) 1002 9,920,649.55     9,800,000.00     10,000,000.00                

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 49,670,531.34    36,620,000.00   47,500,000.00                

ภาษีสุรา 1005 4,279,037.27     3,600,000.00     4,200,000.00                  

หมวด / ประเภท หมายเหตุ
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รหัส รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
บัญชี ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555

ภาษีสรรพสามิต 1006 11,589,184.85    9,000,000.00     11,000,000.00                
ค่าภาคหลวงแร่ 1010 172,346.88        80,000.00         200,000.00                    
ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม 1011 594,045.92        444,000.00       700,000.00                    
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 66,342.66         100,000.00       200,000.00                    
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 1013 4,155,685.00     2,900,000.00     3,500,000.00                  

รวมรายรับทั้งสิ้น 92,098,499.84  75,510,000.00 90,000,000.00               
7.  หมวดเงินอุดหนุนรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ อปท 2000 30,419,642.00  49,490,000.00 37,000,000.00               
เงินอุดหนุนทั่วไป 2002 30,419,642.00    33,490,000.00   37,000,000.00                

เงินอุดหนุนกรณตี่างๆที่ต้องนํามาตั้งงบประมาณ 2003 -                  16,000,000.00   
8.  หมวดเงินรายได้อื่นๆ   (รวม) -                 -                 -                              

รวมรายรับทั้งสิ้น+รวมเงินอุดหนุน 122,518,141.84  125,000,000.00  127,000,000.00               

2.2 รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน        ยอดรวม 127,000,000 บาท
จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555

 ด้านบริหารทั่วไป        (รวม) 34,447,904.78   31,624,122.00  33,962,380.00               
 -แผนงานบริหารทั่วไป 27,283,146.22    23,758,512.00   26,104,780.00                
 -แผนงานการรักษาความสงบฯ 7,164,758.56     7,865,610.00     7,857,600.00                  
 ด้านบริการชุมชนและสังคม (รวม) 52,647,465.31   60,395,606.00  64,731,078.00               
 -แผนงานการศึกษา 21,662,435.21    24,463,754.00   25,366,120.00                
 -แผนงานสาธารณสุขฯ 9,198,838.75     3,772,136.00     4,059,695.00                  
 -แผนงานเคหะและชุมชน 16,886,912.56    26,024,101.00   28,915,963.00                
 -แผนงานสังคมสงเคราะห์ 803,027.00        120,000.00       120,000.00                    
 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2,389,902.79     3,450,615.00     3,669,300.00                  
 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,706,349.00     2,565,000.00     2,600,000.00                  
 ด้านเศรษฐกิจ                 (รวม) 2,863,990.12    13,811,823.00  8,472,042.00                 
 -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,450,362.12     13,057,679.00   7,484,300.00                  
 -แผนงานการพาณิชย์ 413,628.00        754,144.00       987,742.00                    
 ด้านดําเนินงานอื่น            (รวม) 15,887,767.17   19,168,449.00  19,834,500.00               
 -งบกลาง 15,887,767.17    19,168,449.00   19,834,500.00                

รวมทั้งส้ิน 105,847,127.38 125,000,000.00  127,000,000.00                

หมายเหตุด้าน / แผนงาน

หมวด / ประเภท หมายเหตุ
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  2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย ยอดรวม 127,000,000             บาท

จ่ายจริง งบประมาณ งบประมาณ
ปี  2553 ปี  2554 ปี  2555

 1. รายจ่ายงบกลาง 15,887,767.17    19,168,449.00   19,834,500.00                
 2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 27,639,631.62    29,823,709.00   32,893,000.00                
 3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว(ตามภารกิจ+ท่ัวไป) 12,425,554.25    12,865,916.00   12,933,100.00                
 4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 35,223,241.40    41,889,766.00   46,301,720.00                
 5. หมวดค่าสาธารณูปโภค 2,530,093.21     2,460,500.00     2,466,000.00                  
 6. หมวดเงินอุดหนุน 5,567,590.73     6,455,460.00     6,681,800.00                  
 7. หมวดรายจ่ายอ่ืน 4,856,479.00     20,000.00         10,000.00                      
 8. หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,716,770.00     12,316,200.00   5,879,880.00                  

105,847,127.38 125,000,000.00  127,000,000.00                

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม ตามประเภทและรายการแผนงานในปีงบประมาณ
     2551 , 2552  และ 2553

จ่ายจริง  จ่ายจริง  จ่ายจริง  
2551 2552 2553

  1.  เงินอุดหนุนทั่วไป 490,128.47       33,359,501.58  16,498,082.00               
       1.1  แผนงานการศึกษา 490,128.47        16,766,641.83   3,765,482.00                  
       1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ -                  1,098,000.00     
       1.3 แผนงานสาธารณสุข -                  137,678.40       
       1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,553,205.00     
       1.5 แผนงานบริหารทั่วไป 4,254,329.99     
       1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 3,865,346.36     
       1.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,690,930.00     12,732,600.00                
       1.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 836,430.00       
       1.9 แผนงานการพาณิชย์ 48,000.00         
       1.10 แผนงานการรักษาความสงบฯ 108,940.00       

  2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 6,167,426.17    279,946.00      19,473,230.10               
      2.1  แผนงานการศึกษา 6,167,426.17     279,946.00       6,935,730.10                  
      2.2  แผนงานสาธารณสุข -                  -                  -                               
      2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 11,599,500.00                
      2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -                  -                  938,000.00                    

หมวด

รวมทั้งส้ิน

หมายเหตุหมวด
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จ่ายจริง  จ่ายจริง  จ่ายจริง  

2551 2552 2553
  3. จ่ายขาดเงินสะสม 4,519,885.00    5,692,125.00    6,158,102.23                 
     3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 2,275,153.00     3,519,629.00     1,288,948.50                  
     3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 69,040.00         68,550.00         57,385.00                      
     3.3  แผนงานการศึกษา 466,400.00        485,980.00       728,847.42                    
     3.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,062,000.00     482,000.00       
     3.5  แผนงานเคหะและชุมชน 380,000.00        269,716.00       2,787,309.11                  
     3.6  งบกลาง 245,404.00        566,250.00       706,213.20                    
     3.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 21,888.00         -                  
     3.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ -                  398,800.00                    
     3.9  แผนงานสาธารณสุข -                  300,000.00       190,599.00                    
  4.  เงินกู้  กสท. 14,514,590.00   21,639,582.50  15,866,000.00               
       4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 6,539,090.00     -                  -                               
       4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,683,000.00     10,565,000.00   8,180,000.00                  
       4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 3,292,500.00     3,935,582.50     -                               
       4.4 แผนงานสาธารณสุข -                  7,139,000.00     7,686,000.00                  
  5.  เงินกู้  ธนาคารกรุงไทย -                  -                  3,247,889.00                 
       5.1  แผนงานการศึกษา -                  -                  3,247,889.00                  
2.5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
     ประมาณรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล              ยอดรวม  12,800,000               บาท

รับจริง ประมาณการ ประมาณการ
 ปี  2553  ปี 2554  ปี 2555

 1. หมวดรายได้ 5,532,697.04     6,020,000.00     7,720,000.00                  
 2. หมวดเงินได้อ่ืน 2,021,457.54     3,300,000.00     5,080,000.00                  

     รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล                  ยอดรวม  11,298,500               บาท
จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

 ปี  2553  ปี 2554  ปี 2555
1. รายจ่ายงบกลาง 467,481.48    3,900,000.00  4,260,000.00             
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 808,260.00    980,000.00    1,080,000.00             
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 396,003.63    754,000.00    719,500.00               
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค 40,103.69      53,000.00      59,000.00                 
5. หมวดรายจ่ายอ่ืน 496,000.00    54,900.00      70,000.00                 
6. หมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง -               30,000.00      30,000.00                 
7. รายจ่ายจากกําไรสุทธิ 49,600.00      3,300,000.00  5,080,000.00             

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่

หมายเหตุ

หมายเหตุ

รายรับ

หมวด

หมวด
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ลําดับที่ ประเภท งบประมาณ หมายเหตุ
1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล 18,609,000.00  
2 เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานเทศบาลฯ 1,500,000.00   
3 เงินค่าจ้างประจํา 9,975,700.00   
4 เงินเพ่ิมต่างๆ ของลูกจ้างประจํา 464,700.00      
5 เงินค่าจ้างชั่วคราว 10,432,000.00  
6 เงินเพ่ิมต่างๆ ของลูกจ้างชั่วคราว 2,501,100.00   
7 เงินสวัสดิการช่วยเหลือบุตร 4,600.00         
8 เงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร 483,900.00      
9 เงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 162,000.00      
10 เงินสวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 940,000.00      
11 เงินช่วยเหลือค่าจัดการงานศพพนักงาน / ลูกจ้างท่ีตายในระหว่างรับราชการ 50,000.00       
12 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,286,600.00   

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลตาม มาตรา 35แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

13 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ข.) 1,800,000.00   
14 เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา -                
15 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) ,เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงาน,ลูกจ้าง 164,200.00      
16 เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 174,000.00      
17 เงินค่าตอบแทนพนักงานเทศบาลที่ลาออกจากราชการ  ตามโครงการมาตรการเปลี่ยน -                

อาชีพพนักงานเทศบาล

18 ส่งใช้เงินยืมสะสมเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาลสายบริหาร -                
19 ส่งใช้เงินยืมสะสมค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาลสายบริหาร -                
20 ส่งใช้เงินยืมสะสมเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา -                

รวม 48,547,800.00 
หมายเหต ุ  :  คิดเป็นร้อยละ    38.23          ของรายจ่ายท่ีตั้งจ่ายจากรายได้รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ  2555
การคํานวณ      =      ยอดรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล  ปีงบประมาณ 2555   x  100

ประมาณการรายจ่าย  ปีงบประมาณ  2555
48,547,800.00                                                                                    X  100       = 38.23    
127,000,000.00
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ลําดับ หน่วยงานที่ หมายเหตุ
ท่ี รับผิดชอบ (การจ่ายเงิน)
1 เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทการศึกษาภาคพิเศษ 405,000   แผนงานบริหารทั่วไป งบกลาง เงินรายได้

2 เงินทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน  นักศึกษา  และผู้ด้อยโอกาส 50,000    แผนงานบริหารทั่วไป งบกลาง เงินรายได้

3 เงินอุดหนุนสําหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,432,000   แผนงานบริหารทั่วไป งบกลาง เงินอุดหนุนทั่วไป

4 เงินอุดหนุนสําหรับเบี้ยยังชีพผู้พิการและผู้ติดเช้ือเอดส์ ท่ีด้อยโอกาสในสังคม 576,000   แผนงานบริหารทั่วไป งบกลาง เงินอุดหนุนทั่วไป

5 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ 150,000   แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได้

6 โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดสํานักงานและรักษาความปลอดภัย 348,000   แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได้

สถานท่ีราชการ

7 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย 50,000    แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได้

8 โครงการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานท้ังภายใน 150,000   แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได้

ประเทศและนอกประเทศของคณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้างและครูเทศบาล    
9 โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างดีเด่น 5,000      แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินรายได้

10 โครงการเฝ้าระวังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 550,000   แผนงานรักษาความสงบฯ งานป้องกันฯ เงินรายได้

โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

11 โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 13,500    แผนงานรักษาความสงบฯ งานป้องกันฯ เงินรายได้

12 โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. 13,500    แผนงานรักษาความสงบฯ งานป้องกันฯ เงินรายได้

13 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลฯ 72,000    แผนงานรักษาความสงบฯ งานป้องกันฯ เงินรายได้

14 โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ / กู้ภัย ) 90,000    แผนงานรักษาความสงบฯ งานป้องกันฯ เงินรายได้

15 โครงการคัดเลือกสมาชิก  อปพร.ดีเด่น 9,000      แผนงานรักษาความสงบฯ งานป้องกันฯ เงินรายได้

16 โครงการฝึกอบรมยุวอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 45,000    แผนงานรักษาความสงบฯ งานป้องกันฯ เงินรายได้

17 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน 180,000   แผนงานรักษาความสงบฯ งานป้องกันฯ เงินรายได้

18 โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย 27,000    แผนงานรักษาความสงบฯ งานป้องกันฯ เงินรายได้

19 โครงการเผยแพร่กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบุญกุ้มฯ 18,000    แผนงานรักษาความสงบฯ งานป้องกันฯ เงินรายได้

20 โครงการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าบนถนน ทางเท้าและการจราจร 240,000   แผนงานรักษาความสงบฯ งานรักษาความสงบ เงินรายได้

21 โครงการป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจรประจําปี 30,000    แผนงานรักษาความสงบฯ งานรักษาความสงบ เงินรายได้

22 เงินอุดหนุนชมรมข้าราชการบําเหน็จ  บํานาญบ้านไผ่ 30,000    แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

23 เงินอุดหนุนท่ีว่าการอําเภอบ้านไผ่ 10,000    แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

24 เงินอุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอบ้านไผ่ 10,000    แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัดฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

25 เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู่เพ่ือเอาชนะยาเสพติด 70,000    แผนงานรักษาความสงบฯ งานป้องกันฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

26 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 25,000    แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได้

27 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาล 320,000   แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได้

28 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู ้ICT เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 250,000   แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได้

29 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 30,000    แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได้

30 โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการบริการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 25,000    แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได้

31 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯแก่ประชาชน 20,000    แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได้

32 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯแก่บุคลากรในองค์กร 15,000    แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได้

33 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฏหมายควรรู้ 15,000    แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได้

34 โครงการจัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน  40,000    แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได้

รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร   ปีงบประมาณ   2555

ชื่อโครงการ จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน
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35 โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น 28,500    แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินรายได้

36 โครงการจ้างเหมา ร.ป.ภ. (ยาม) ตลาดสดเทศบาล 76,800    แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินรายได้

37 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 153,600   แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินรายได้

38 โครงการภาษีคืนกําไร 20,000    แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินรายได้

39 โครงการจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียม 3,000      แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินรายได้

40 โครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ภาษีคืนกําไรทางสื่อวิทยุเคเบิลทีวีหนังสือพิมพ์ 2,000      แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินรายได้

41 เงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอบ้านไผ่ 29,000    แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินรายได้

42 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 307,200   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได้

43 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 230,400   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได้

44 โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬานักเรียน 20,000    แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินรายได้

45 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  อปท. 80,000    แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินรายได้

46 โครงการแข่งขันกีฬาเพ่ือเยาวชนและประชาชน 80,000    แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินรายได้

47 โครงการแข่งขันกีฬาส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน 10,000    แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินรายได้

48 โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ 40,000    แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินรายได้

49 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุมชน 40,000    แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินรายได้

50 โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 1,500,000   แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินรายได้

51 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 75,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได้

52 โครงการส่งเสริมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 10,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

53 โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 80,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได้

54 โครงการแข่งขันทางวิชาการ 60,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได้

55 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติด 33,700    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

56 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน่ 600,000   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

ระดับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

57 โครงการศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาโรงเรียนและศูนย์ 300,000   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ

58 โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยา 30,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ

59 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา 30,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได้

60 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล 1,770,860   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

61 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด  สพฐ. 2,999,360   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

62 โครงการอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 637,000   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

63 โครงการจัดหาอาสาสมัคร/ครูสอนภาษาอังกฤษ 10,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได้

64 โครงการบรรพชาสามเณร/จาริณี  30,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได้

65 โครงการบัณฑิตน้อย 30,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได้

66 โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับเทศบาล 25,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินรายได้

67 ประเภทเงินอุดหนุนการกีฬา 110,000   แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

68 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 450,000   แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

69 อุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาลฯ 270,000   แผนงานการศาสนาฯ กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

70 อุดหนุนเจ้าภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการ 10,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

ชื่อโครงการ จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน
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71 อุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 4,284,800   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

72 อุดหนุนชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น 20,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

73 อุดหนุนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 100,000   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

74 โครงการอุดหนุนงบประมาณฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด(สภ.บ้า 50,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

75 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล 2,529,800   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

76 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ 1,183,000   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

77 โครงการส่งเสริมการจัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 40,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

78 โครงการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล 19,200    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน 2 แห่ง

79 โครงการพัมนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา 1,200,000   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

ท้องถิ่น (SBMLD) ร.ร.ท.1/ท.2
80 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง 216,000   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

81 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ 72,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน 3 แห่ง

82 โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง 120,000   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

83 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสําหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษา 60,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

ตลอดชีวิต โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง

84 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)และทัศนศึกษาฯ 50,000    แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินรายได้

85 โครงการส่งเสริมสูขภาพผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 220,000   แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินรายได้

86 โครงการให้บริการสาธารณสุขเชิงรุก 100,000   แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

87 โครงการวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม 30,000    แผนงานเคหะฯ กองสาธารณสุขฯ เงินรายได้

88 โครงการเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ใส่ใจสุขภาพ 20,000    แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินรายได้

89 โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 10,000    แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินรายได้

90 โครงการหยุดโลกร้อนด้วยมือเรา 250,000   แผนงานเคหะฯ กองสาธารณสุขฯ เงินรายได้

91 โครงการรณรงค์ลดการใช้นํ้ามันทอดซ้ํา เพ่ือสุขภาพ 30,000    แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินรายได้

92 โครงการแผงสะอาด ตลาดน่าซื้อ 60,000    แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

93 โครงการจัดตลาดนัดชุมชน คนบ้านไผ่ 50,000    แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินรายได้

94 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ 70,000    แผนงานพาณิชย์ฯ กองสาธารณสุขฯ เงินรายได้

95 โครงการจําหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียงสะอาด) 20,000    แผนงานพาณิชย์ฯ กองสาธารณสุขฯ เงินรายได้

96 โครงการประกวดชุมชนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง 50,000    แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ เงินรายได้

97 โครงการรอบรู้ใช้รถใช้ถนนลดอุบัติเหตุ 20,000    แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินรายได้

98 อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ 30,000    แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

99 อุดหนุนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ 20,000    แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

100 อุดหนุนสําหรับสนับสนุนบริการสาธารณสุข 260,000   แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

101 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯ 50,000    แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

102 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) 80,000    แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

ชื่อโครงการ จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน
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103 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 300,000   ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได้

104 โครงการออกเยี่ยมบริการชุมชนเคลื่อนท่ี 20,000    ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได้

105 โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติและปัญหาความเดือดร้อนฯ 20,000    ผง.สังคมสงเคราะห์ฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได้

106 โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน 150,000   ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได้

107 โครงการตรวจสุขภาพสายตาและสงเคราะห์แว่นสายตาแก่ผู้มีปัญหา 10,000    ผง.สังคมสงเคราะห์ฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได้

ทางสายตาที่ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล

108 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภาวะ 400,000   ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได้

ผู้นํากลุ่มองค์กรในเขตเทศบาลฯ

109 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน 100,000   ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได้

110 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 50,000    ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได้

111 โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังขจัดปัญหาและการล่วงละเมิดทางเพศฯ 5,000      ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได้

112 โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาวฯ 50,000    ผง.สังคมสงเคราะห์ฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได้

113 โครงการสํารวจข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ) 70,000    ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได้

114 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน 280,000   ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได้

115 โครงการเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจฯ 20,000    ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได้

116 โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคชุมชนให้เข้มแข็ง 40,000    ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได้

117 โครงการสงเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอก 40,000    ผง.สังคมสงเคราะห์ฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได้

118 โครงการเลือกตั้งซ่อมประธานคณะกรรมการชุมชน ท้ัง 26 ชุมชน 10,000    ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได้

119 โครงการการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นภาคชุมชน 30,000    ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได้

120 โครงการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมแบบยั่งยืน(ถนนกินได้) 20,000    ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินรายได้

121 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 30,000    ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

122 สนับสนุนวันสตรีสากลโลก 10,000    ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

123 อุดหนุนองค์กรเครือข่ายคณะกรรมการชุมชน,กลุ่มสตรีแม่บ้าน 100,000   ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

124 อุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมบุญประเพณ ี(บุญคุ้ม) ท้ัง  26  ชุมชน 208,000   ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

125 โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดกองช่าง,งานป้องกันฯ,งานเทศกิจฯ ฯลฯ 76,800    ผง.อุตสาหกรรมฯ กองช่าง เงินรายได้

126 ขยายเขตไฟฟ้า 300,000   ผง.เคหะและชุมชน กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป

127 ขยายเขตประปา                            150,000   ผง.เคหะและชุมชน กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป

128 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ 33,200    แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป

129 โครงการจัดทําป้ายช่ือถนน ซอยชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 170,000   แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัด เงินอุดหนุนทั่วไป

130 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 8 4,400      แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินอุดหนุนทั่วไป

131 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน ระดับ 8 1,300      แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินอุดหนุนทั่วไป

132 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน ระดับ 5 580         แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินอุดหนุนทั่วไป

133 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ จํานวน 2 ชุด 66,400    แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินอุดหนุนทั่วไป

134 โครงการจัดทําป้ายบอกทาง ทางเข้าตลาดสดเทศบาล 1 ชนิดป้ายกล่องไฟ 20,000    แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินอุดหนุนทั่วไป

135 โครงการปรับปรุงห้องกองคลัง 100,000   แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง เงินอุดหนุนทั่วไป

136 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าสําหรับ Server 12,000    แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

137 โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว 20,000    แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

138 โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 100,000   แผนงานบริหารทั่วไป กองวิชาการฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

139 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ จํานวน 2 ชุด 66,400    แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป

140 โครงการก่อสร้างแท่นล้างรถ ค.ส.ล. บริเวณสถานีกําจัดขยะมูลฝอย 100,000   แผนงานเคหะฯ กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป

ชื่อโครงการ จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน
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141 โครงการก่อสร้างท่ีเก็บนํ้าสํารอง ค.ส.ล.พร้อมติดตั้งถังเก็บนํ้าสําเร็จรูป 100,000   แผนงานเคหะฯ กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป

บริเวณสถานีกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล

142 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําถนนสุขาภิบาล 10 (ฝั่งทิศใต้) 483,600   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป

ข้างตลาดสดเทศบาล 4 (ชุมชนศรีหมอน)
143 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา ซอยแยก ซอยอุตรนคร 873,000   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป

(หมู่บ้านโชคชัย 1)
144 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ ซอย 13 ช่วงท่ี 3 131,000   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป

145 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า  (ชุมชนหลัก 14) 1,314,000   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป

146 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล. ถนนขนมจีน  (ชุมชนขนมจีน) 908,000   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป

147 โครงการก่อสร้างผิวจราจรก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนบ้านเก้ิง ซ.3  762,000   แผนงานอุตสาหกรรมฯ กองช่าง เงินอุดหนุนทั่วไป

(ชุมชนบ้านข่าพัฒนา)
148 โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี ผู้บริหารระดับ 7-9 ร.ร.ท.2ฯ 5,700      แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

149 โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี ครู ระดับ 3-6 จํานวน 5 ชุด 15,900    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

150 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี จํานวน 1 เครื่อง 6,500      แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

151 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ 33,200    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

152 โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ 60,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

153 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง(ชุมชนหลัก 14) 160,000   แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

154 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จํานวน 1 เครื่อง 9,700      แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

155 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารห้องสมุดเทศบาลฯ 85,000    แผนงานการศึกษา กองการศึกษา เงินอุดหนุนทั่วไป

156 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 5 ตัว 10,000    แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

157 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ี จํานวน 26 ตัว 20,000    แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

158 โครงการจัดซื้อตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร 5,000      แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

159 โครงการจัดซื้อบันไดอะลูมิเนียม 3,000      แผนงานพาณิชย์ กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

160 โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฉุกเฉินโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 20,000    แผนงานพาณิชย์ กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

161 โครงการจ้างเหมาติดตั้งถังสํารองน้ําโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 50,000    แผนงานพาณิชย์ กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

162 โครงการปรับปรุงศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นศูนย์ผู้สูงอาย ุ1 แห่ง 100,000   แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

163 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 28,000    ผง.สร้างความเข้มแข็งฯ กองสวัสดิการฯ เงินอุดหนุนทั่วไป

ชื่อโครงการ จํานวนเงิน ปรากฏในแผนงาน
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งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น ยอดรวม 138,298,500         บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี
1.งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ยอดรวม 127,000,000         บาท
ก.ด้านบริหารท่ัวไป ยอดรวม 33,962,380           บาท

1. แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม 26,104,780            บาท

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 7,857,600              บาท

ข.ด้านบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 64,731,078           บาท
1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 25,366,120            บาท

2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 4,059,695              บาท

3. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 28,915,963            บาท

4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 120,000                 บาท

5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 3,669,300              บาท

6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 2,600,000              บาท

ค.ด้านเศรษฐกิจ ยอดรวม 8,472,042            บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 7,484,300              บาท

2. แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 987,742                 บาท

ง.ด้านการดําเนินงานอ่ืน ยอดรวม 19,834,500           บาท
1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 19,834,500            บาท

2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม 11,298,500           บาท
1. แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 7,038,500              บาท

2. แผนงานการบริหาร ยอดรวม 4,260,000              บาท

เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯพิจารณาเห็นชอบต่อไป

เหตุผล

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2555

ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

……………………..
หลักการ
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……………………..

โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายข้ึนไว้ โดยความเห็นชอบของ

สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และโดยความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดังต่อไปน้ี

ข้อ 1 เทศบัญญัติน้ี เรียกว่า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ข้อ 2 เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2554  เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ต้ังจ่ายเป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 

127,000,000   บาท    โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังต่อไปน้ี
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ยอดรวม 127,000,000         บาท
ก.ด้านบริหารท่ัวไป ยอดรวม 33,962,380           บาท
1. แผนงานบริหารทั่วไป ยอดรวม 26,104,780            บาท

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 7,857,600              บาท

ข.ด้านการบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 64,731,078           บาท
1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 25,366,120            บาท

2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 4,059,695              บาท

3. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 28,915,963            บาท

4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 120,000                 บาท

5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 3,669,300              บาท

6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 2,600,000              บาท

ค.ด้านเศรษฐกิจ ยอดรวม 8,472,042            บาท
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 7,484,300              บาท

2. แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 987,742                 บาท

ง.ด้านการดําเนินงานอ่ืน ยอดรวม 19,834,500           บาท
1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 19,834,500            บาท

อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
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ทั้งน้ีตามรายละเอียดปรากฎในส่วนที่  4

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ยอดรวม 11,298,500           บาท

แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 7,038,500              บาท

แผนงานบริหาร ยอดรวม 4,260,000              บาท

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  ให้เป็นตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี

 (ลงนาม)  

ตําแหน่ง

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

             ตําแหน่ง  …………………………………………………….

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

(นายลิขิต     กสิกิจวรกุล)



 
 

   สวนที่ ๓ 
 

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจาย 
 

ของ 
 

 

 

 

เทศบาลเมืองบานไผ 

อําเภอบานไผ         จังหวัดขอนแกน 
 

 

- ประมาณการรายรับ 

- รายจายตามแผนงาน 

- รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน 



   3-1

1.หมวดภาษีอากร   (0100) จํานวน 6,520,000      บาท
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (0101) จํานวน 4,700,000 บาท

      ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและจาก

 เกณฑ์รายได้ค้างรับ

1.2 ภาษีบํารุงท้องที่   (0102) จํานวน 260,000          บาท

     ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและจาก

เกณฑ์รายได้ค้างรับ

1.3 ภาษีป้าย   (0103) จํานวน 1,500,000 บาท

       ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและจาก

เกณฑ์รายได้ค้างรับ

1.4 อากรการฆ่าสัตว์   (0104) จํานวน 60,000 บาท

      โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว

 
2. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต   (0120) จํานวน 2,810,000      บาท
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ จํานวน 100,000          บาท

      โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว    (0121)
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา   (0122) จํานวน 8,000             บาท

      โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การพนัน (0123) จํานวน 1,000             บาท

       โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว

2.4 ค่าธรรมเนียมในการควบคุมอาคาร (0125) จํานวน 30,000           บาท

      โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา

2.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข   (0126) จํานวน 1,600,000       บาท

      โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว

2.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล   (0127) จํานวน 55,000           บาท

       โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว

2.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร  (0131) จํานวน 30,000           บาท

       โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
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2.8 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน  (0132) จํานวน 55,000           บาท

       โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว

2.9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า  (0133) จํานวน 20,000           บาท

        โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีที่ผ่านมาแล้ว

2.10 ค่าธรรมเนียมการแพทย ์ (0134) จํานวน 10,000           บาท

       โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว

2.11 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก   (0137) จํานวน 100,000          บาท

       โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว

2.12 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน   
(0139) จํานวน 30,000           บาท

         โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว

2.13 ค่าปรับการผิดสัญญา  (0140) จํานวน 200,000          บาท

         เป็นรายได้ประเภทที่คาดการไว้แน่นอนไม่ได้

2.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข  (0144) จํานวน 430,000          บาท

        โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว

2.15 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  (0146) จํานวน 3,000             บาท

         โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว

2.16 ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (0147) จํานวน 8,000             บาท

         โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว

2.17 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ  (0148) จํานวน 130,000          บาท

       โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมาแล้ว

3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  (0200) จํานวน 1,150,000      บาท
3.1 ค่าเช่าที่ดิน (0201) จํานวน -                บาท

      โดยประมาณการไว้ตามสัญญาให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาล

3.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ (0202) จํานวน 900,000          บาท

      โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดจริงในปีที่ผ่านมา

3.3 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (0203) จํานวน 200,000          บาท

      โดยประมาณการจากยอดเงินฝากของเทศบาล

3.4 ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน ก.ส.ท. (0203) จํานวน 50,000           บาท

      โดยประมาณการจากยอดเงินที่สมทบอยู่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

3.5 เงินปันผล  หรือ  เงินรางวัลต่างๆ (0204) จํานวน -                บาท

       โดยประมาณจากยอดเงินหุ้นที่อยู่ในโรงพิมพ์ส่วนท้องถ่ิน
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4.  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์  (0250) จํานวน 1,000,000      บาท
4.1 เงินช่วยเหลือท้องถินจากกิจการเฉพาะการ  (0251) จํานวน 900,000          บาท
4.2 รายได้จากพาณิชย์อืน  (0252) จํานวน -                บาท
4.3 ดอกเบียเงินกู้ชดเชยให้เทศบาล  (0254) จํานวน 100,000          บาท
      โดยประมาณการไว้ 30% ของกําไรสุทธิของปีงบประมาณ 2552  และดอกเบียเงินยืมสะสม

5.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (0300) จํานวน 1,220,000      บาท
5.1 ค่าขายแบบแปลน  (0302) จํานวน 750,000          บาท
       โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีทีผ่านมาแล้ว
5.2 ค่าเขียนแบบแปลน (0303) จํานวน -                บาท
       โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีทีผ่านมาแล้ว
5.3 ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง  (0304) จํานวน 20,000           บาท
       โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีทีผ่านมาแล้ว
5.5 รายได้เบ็ดเตล็ดอืน ๆ (0307) จํานวน 450,000          บาท
    โดยประมาณการจากยอดรายรับจริงในปีทีผ่านมาแล้ว เช่น ค่าเช่าทีดินเวที ค่าเช่ารถบรรทุกนําค่าขายเศษ

6.  หมวดภาษีจัดสรร  รัฐจัดเก็บแล้วแบ่งให้  อปท (1000) จํานวน 77,300,000    บาท
6.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน   (1001) จํานวน 0 บาท
       ไมไ่ด้รับการจัดสรรคจากส่วนกลาง (อ.บ.จ.ได้ทังจํานวน)
6.2 ภาษีมูลค่าเพิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ (1 ใน 9)  (1002) จํานวน 10,000,000 บาท
      โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
6.3 ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ  จํานวน 47,500,000 บาท
      โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
6.4 ภาษีสุรา  (1005) จํานวน 4,200,000 บาท
      โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
6.5 ภาษีสรรพสามิต (1006) จํานวน 11,000,000 บาท
      โดยประมาณจากยอดรับจริง ในปีทีผ่านมาแล้ว
6.6  ค่าภาคหลวงแร ่ (1010) จํานวน 200,000 บาท
         โดยประมาณการไว้เพือรองรับค่าภาคหลวงแร่
6.7 ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม  (1011) จํานวน 700,000 บาท
        โดยประมาณการไว้เพือรองรับค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
6.8 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท
        โดยประมาณการไว้เพือรองรับค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
6.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทีดิน (1013) จํานวน 3,500,000 บาท
      โดยประมาณการไว้เพือรองรับค่าธรรมเนียมจากสํานักงานทีดินจัดเก็บให้
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7.  หมวดเงินอุดหนุนรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้  อปท.       (2000)
7.1 หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 37,000,000    บาท
 -เงินอุดหนุนท่ัวไป    (2002) จํานวน 37,000,000    บาท
       โดยประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  

8.   หมวดเงินรายได้อ่ืนๆ จํานวน -               บาท
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วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้การดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารบุคคลและการบริหารงานทั่วไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือให้การบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

3. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุท่ัว ๆ ไปให้ถูกต้อง

    ตามระเบียบของทางราชการ

4. เพ่ือให้การบริหารงานทั่วไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

5. เพ่ือให้การดําเนินงานแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

6. เพ่ือให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนาเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7. เพ่ือให้การบริหารงานในด้านธุรการ การเงิน การพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

8. เพ่ือให้งานด้านกฎหมายและการจัดการทํานิติกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

9. งานจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ งานห้องสมุดเทศบาลตลอดจนงานระบบสารสนเทศของเทศบาล

10.งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ

11.เพ่ือให้บริการประชาชนในการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารของทางราชการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลงาน

      ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ

12.เพ่ือให้การดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานคลัง การบริงานบุคคลตลอดจนการบริหารงานทั่วไป

      ด้านการเงินการบัญชีการจัดเก็บรายได้ ด้านการพัสดุและทรัพย์สิน ด้านการพัฒนาเครื่องมือในการจัดเก็บ

      ภาษี (แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทํา
1. บริหารงานบุคคล

2. การดําเนินกิจการสภาเทศบาล และบริหารงานกิจการท่ัวไปของเทศบาล

3. งานทะเบียนท่ัวไป เช่น แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายเข้า-ออก ออกหมายเลขประจําบ้าน ฯลฯ
4. งานบัตรประจําตัวประชาชน เช่น ตรวจสอบและรับรองสําเนาทะเบียนบ้าน ตรวจสอบการทําบัตร 
    กรณีบัตรหายฯลฯ

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.  2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายตามแผนงาน
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5. งานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และงานเลือกตั้งท่ัวไป

6. ตรวจสอบบัญชี ทะเบียนเอกสารที่เก่ียวข้องกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ตลอดจนทรัพย์สินของเทศบาล

7. งานจัดเก็บสถิติข้อมูล จัดทํางบประมาณ

8. งานจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  งานประเมินผลการดําเนินงาน  งานระบบสารสนเทศของเทศบาล

9. ประชาสัมพันธ์ จัดสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
10.จัดทํานิติกรรมต่าง  ๆ
11.การดําเนินการทางกฎหมาย

12.งานการเงินและบัญชี

13.งานจัดเก็บรายได้ทุกประเภท (ภาษีอากร,ค่าธรรมเนียม,ค่าปรับ และใบอนุญาตต่าง ๆ)
14.งานธุรการ
15.งานพัสดุและทรัพย์สิน

16.งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม 16,874,800 บาท
2. กองวิชาการและแผนงาน งบประมาณรวม 3,001,000 บาท
3. กองคลัง งบประมาณรวม 6,228,980 บาท



หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หน่วยงาน

เงินเดือนและ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูป- เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ เจ้าของ

ค่าจ้างประจํา ใช้สอยและวัสดุ โภค ที่ดินและสิ่ง งบประมาณ

ก่อสร้าง

1. งานบริหารทั่วไป 8,622,500      741,700          5,980,600       1,300,000      50,000           10,000      170,000          16,874,800       สํานักปลัดฯ 111
2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ 1,257,300      197,200          1,299,500       115,000        -               -           132,000          3,001,000         กองวิชาการฯ 112
3. งานบริหารงานคลัง 3,693,300      589,600          1,324,400       400,000        29,000           -           192,680          6,228,980         กองคลัง 113

รวม 13,573,100   1,528,500       8,604,500      1,815,000     79,000          10,000     494,680         26,104,780      
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งาน รวม รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณ  พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่     จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
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วัตถุประสงค์
เพ่ือให้การดําเนินงานเกี่ยวกับการป้องันภัยฝ่ายพลเรือน ท้ังในเขตพื้นท่ี และพื้นท่ีใกล้เคียง เพ่ือบรรเทา

อันตรายและลดความเสียหายอันเนื่องจากสาธารณภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามท่ี

กําหนดไว้

งานที่ทํา
1. งานบริหารงานบุคคลของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. งานธุรการ งบประมาณ พัสดุและทรัพย์สินของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3. การจัดทําและปรับปรุงแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

4. งานด้านการติดต่อสื่อสารในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

5. งานปรับปรงุและจัดหาบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

6. การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี ฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

7. งานท่ีปฏิบัติเม่ือเกิดภัย งานช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

8. ตรวจสอบและจัดระเบียบทางเดินเท้าภายในเขตเทศบาล จัดระเบียบภายในตลาดสดเทศบาล

    หาบเร่ แผงลอยเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

    บ้านเมือง พ.ศ. 2535 เทศบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

9. ตรวจสอบการใช้เสียง และเหตุเดือดร้อนรําคาญต่าง ๆ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดเทศบาล ยอดรวม 7,857,600          บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.  2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน



หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หน่วยงาน

เงินเดือนและ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูป- เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ เจ้าของ

ค่าจ้างประจํา ใช้สอยและวัสดุ โภค ที่ดินและสิ่ง งบประมาณ

ก่อสร้าง

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ -               -                 -                -               -               -           -                 -                  สํานักปลัดฯ 121
     รักษาความสงบภายใน -                  
2.  งานเทศกิจ 931,800        574,100          591,000         -               -               -           33,200            2,130,100         สํานักปลัดฯ 122
3.  งานป้องกันฝ่ายพลเรือน และ 1,738,100      1,620,500        2,227,900       71,000          70,000           -           -                 5,727,500         สํานักปลัดฯ 123
      ระงับอัคคีภัย

รวม 2,669,900     2,194,600       2,818,900      71,000         70,000          -          33,200           7,857,600        

 3-9

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งาน รวม รหัสบัญชี

อําเภอบ้านไผ่     จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณ  พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
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วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา 
ให้มีความพร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

2. เพ่ือให้เด็กท่ีมีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนในเขตความรับผิดชอบขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้รับการบริการศึกษาข้ันพ้ืนฐานครบตสมหลักสูตรอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

3. เพ่ือพัฒนาการดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ  บรรลุเป้าหมาย

วัตถุประสงค์  เป็นไปตามมาตรฐานรัฐกําหนด  และตรงตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  โดยมุ่งพัฒนา

ให้เกิดความสมดุลท้ังทางด้านปัญญา  จิตใจ  ร่างกาย  สังคม  ระดับความคิด  ค่านิยม  และพฤติกรรม  ซ่ึงเน้นวิธีการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลายและให้ผู้เรียนเป็นสําคัญ

4. เพ่ือให้การจัดการศึกษาของท้องถิ่นดําเนินการตามความต้องการ  และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมการสนับสนุนของ 
บุคคลครอบครัว  ชุมชน  เอกชน  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  องค์กรวชิาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ 
และประชาชนในท้องถิ่น  ในการจัดการศึกษาทุกระดับ  ตามศักยภาพและความสามารถของท้องถิ่น

5. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน  และประชาชนในท้องถิ่น  ได้ออกกําลังกายและฝึกฝนกีฬาร่วมกิจกรรมนันทนาการ 
และกิจกรรมพัฒนาเยาวชน  เพ่ือพัฒนาให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพ  ท้ังทางด้านร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  และสังคม  
โดยมีความตระหนักในคุณค่าของการกีฬา  นันทนาการ  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก  เยาวชนไปในทางที่ถูกต้อง

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

6.  เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนในการสร้างและพัฒนาอาชีพ เพ่ือคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้ขาดโอกาส

ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการทุพพลภาพ  ซ่ึงเป็นการส่งเสริม  สนับสนุน  การประกอบอาชีพให้มีงานทํา  ไม่เป็นภาระแก่สังคม

7.  เพ่ือบํารุงศาสนาและอนุรักษ์  บํารุงรักษาศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีความภาคภูมิใจ

ในเอกลักษณ์ความเป็นไทย

งานที่ทํา
1. งานแผนอัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณด้านการศึกษา

 - งานธุรการ  - การบริหารงานบุคคล  - การเงินการบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.  2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
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 - การซ้ือจ้างและพัสดุ  - งานแผนและระบบสารสนเทศ  - งานวิชาการ
 - งานพัฒนาบุคลากร  - กํากับดูแลสถานศึกษาในสังกัด

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาเทศบาล  ท้ังการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย

 - งานวางแผนการศึกษา  - งานสถิติข้อมูลทางการศึกษา  - งานประกันคุณภาพทางการศึกษา

 - งานนิเทศการศึกษา  - งานประเมินผลทางการศึกษา  - งานปรับปรุงโรงเรียน

 - งานให้การอบรมและแนะนําการเรียนการสอนวิทยาการแผนใหม่  - งานโรงเรียน
 - งานห้องสมุดพิพิทภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  - งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ

 - งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  - งานกิจกรรมเด็ก

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา งบประมาณรวม 25,366,120        บาท
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หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หน่วยงาน

เงินเดือนและ ค่าจ้างชัวคราว ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูป- เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน ค่าครุภัณฑ์ เจ้าของ

ค่าจ้างประจํา ใช้สอยและวัสดุ โภค ทีดินและสิง งบประมาณ

ก่อสร้าง

1. งานบริหารทัวไปเกียวกับ 2,246,895      -                 493,800         185,000        50,000           -           -                 2,975,695         กองสาธารณสุขฯ 221
     สาธารณสุข -                  
2. งานส่งเสริมสุขภาพ -               -                 270,000         -               390,000         -           137,000          797,000           กองสาธารณสุขฯ

3. งานศูนย์บริการสาธารณสุข -               -                 130,000         -               -               -           -                 130,000           กองสาธารณสุขฯ 224
4. งานบริการสาธารณสุขและงาน -               -                 157,000         -               -               -           -                 157,000           กองสาธารณสุขฯ 223
    สาธารณสุขอืน

รวม 2,246,895     -                1,050,800      185,000        440,000        -          137,000         4,059,695        

แผนงานสาธารณสุข

งาน รวม รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณ  พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่     จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
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วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้การดําเนินการบริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไปของด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือให้การบริการประชาชนในด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อด้านอนามัยต่าง ๆ รวมทั้งในการส่งเสริม

    สุขภาพอย่างท่ัวถึงและสัมฤทธิ์ผล

3. เผยแพร่กิจกรรมงานด้านสาธารณสุข  วางแผนควบคุมการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ให้เกิดประสิทธิภาพ

    และสัมฤทธิ์ผล

งานที่ทํา
1. บริหารงานบุคคล

2. วางแผนงานด้านสาธารณสุข

3. ควบคุมป้องกันโรคติดต่อและการส่งเสริมสุขภาพ

4. การให้บริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 4,059,695          บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.  2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
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หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หน่วยงาน

เงินเดือนและ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูป- เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ เจ้าของ

ค่าจ้างประจํา ใช้สอยและวัสดุ โภค ที่ดินและสิ่ง งบประมาณ

ก่อสร้าง

1.  งานไฟฟ้าถนน 3,689,700      1,234,600        6,232,000       -               450,000         -           -                 11,606,300       กองช่าง 242
2.  งานสวนสาธารณะ 269,600        -                 1,724,800       20,000          -               -           -                 2,014,400         กองช่าง 243
3.  งานช่างสุขาภิบาล 20,000          -                 -                -               -               -           -                 20,000             กองช่าง

4.  งานกําจัดขยะมูลฝอยและ 3,026,463      3,051,500        6,949,000       -               -               -           -                 13,026,963       กองสาธารณสุขฯ 244
     สิ่งปฏิกูล 701,950        -                 438,600         -               -               -           200,000          1,340,550         กองช่าง 244
5.  งานบําบัดน้ําเสีย 673,550        164,200          70,000           -               -               -           -                 907,750           กองช่าง 245

รวม 8,381,263     4,450,300       15,414,400    20,000         450,000        -          200,000         28,915,963      

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน รวม รหัสบัญชี

อําเภอบ้านไผ่     จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณ  พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
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วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้การดําเนินการบริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือบําบัดฟ้ืนฟู  สภาพสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาด้านมลภาวะต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

     ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  ให้แก่ประชาชนได้อย่างท่ัวถึง

4. พัฒนาปรับปรุงระบบการระบายน้ํา  การจัดเก็บขยะมูลฝอย  ระบบบําบัดน้ําเสีย  รวมถึงการควบคุมดูแล 
     ความสะอาด  ถนน  คู  คลอง  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงตลาดสดให้เป็นตลาดสดน่าซ้ือ

6.  เพ่ือพัฒนาระบบโครงข่ายถนนและระบบการจราจรขนส่ง

7.  เพ่ือพัฒนาและขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ

8.  เพ่ือพัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจรถนน

9.  เพ่ือพัฒนาและวางแผน  ดูแล  บํารุงรักษาสวนสาธารณะ

10. เพ่ือพัฒนาระบบระบายน้ําภายในเขตเทศบาล

11. เพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับระบบระบายน้ําภายในเขตเทศบาล

งานที่ทํา
1. จัดเก็บ และกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

2. อบรมเผยแพร่ความรู้ ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน

3. พัฒนาปรับปรุงระบบระบายน้ํา  รวมถึงการขุดลอก คู  คลอง ท่อระบายน้ํา ให้สะอาดและการควบคุม

    ระบบบําบัดน้ําเสีย

4. ควบคุม  ดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากด้านสิ่งแวดล้อม

5. ควบคุม ดูแล ความสะอาดและการรักความเป็นระเบียบเรียบร้อยของตลาดสด

6.  วางแผนและออกแบบสถานีสัญญาณไฟฟ้า  และเครื่องหมายจราจรพร้อมท้ังบํารุงรักษาและซ่อมแซม

7.  จัดหาวัสดุ  พัฒนาซ่อมแซมบํารุงรักษา  และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.  2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบรกิารชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
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8.  จัดหาวัสดุ  ซ่อมแซมปรับปรุง  พร้อมท้ังทําการก่อสร้างปรังปรุงถนน ซอก ซอยภายในเขตเทศบาล  
9.  ทําการดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล  รวมทั้งทําการขยายเขตพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

10. ทําการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ําภายในเขตเทศบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง งบประมาณรวม 13,640,700 บาท
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม 15,275,263 บาท
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หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หน่วยงาน

เงินเดือนและ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูป- เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ เจ้าของ

ค่าจ้างประจํา ใช้สอยและวัสดุ โภค ที่ดินและสิ่ง งบประมาณ

ก่อสร้าง

1.  งานบริหารทั่วไป -               -                 -                -               -               -           -                 -                 กองสวัสดิการฯ 231
2.  งานสวัสดิการสังคมและสังคม -               -                 120,000         -               -               -           -                 120,000          กองสวัสดิการฯ 232
     สงเคราะห์

รวม -              -                120,000        -              -               -          -                120,000          -       

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน รวม รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณ  พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่     จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
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วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้การดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลและนโยบาย

     ของทางราชการได้

3. เพ่ือดําเนินการด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส

4. ส่งเสริมและช่วยเหลือ เยาวชน  ผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ

งานที่ทํา
1. การสังคมสงเคราะห์

2. การสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

3. การสวัสดิการสังคม
4. การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

5. การสงเคราะห์ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม งบประมาณรวม 120,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.  2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
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หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หน่วยงาน

เงินเดือนและ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูป- เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ เจ้าของ

ค่าจ้างประจํา ใช้สอยและวัสดุ โภค ที่ดินและสิ่ง งบประมาณ

ก่อสร้าง

1.  งานบริหารทั่วไป 1,111,700      226,600          360,000         -               -               -           28,000            1,726,300        กองสวัสดิการฯ 251
2.  งานส่งเสริมและสนับสนุน -               -                 1,595,000       -               348,000         -           -                 1,943,000        กองสวัสดิการฯ 252
     ความเข้มแข็งของชุมชน -                 

-                 

รวม 1,111,700     226,600         1,955,000      -              348,000        -          28,000           3,669,300        -       

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน รวม รหัสบัญชี

อําเภอบ้านไผ่     จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณ  พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
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วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้การดําเนินงานที่เก่ียวข้องกับงานพัฒนาชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และประเมินผลตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลและนโยบาย

     ของทางราชการได้

3. เพ่ือดําเนินการด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส

งานที่ทํา
1. การบริหารงานบุคคลของงานพัฒนาชุมชน

2. การบริหารทั่วไป

3. ส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์

4. การประชาสัมพันธ์

5. การจัดเก็บสถิติข้อมูล

6. การจัดประชุมสัมมนา

7. กิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านวิชาการ

8. การรณรงค์กิจกรรมสร้างจิตสํานึก เพ่ือให้เกิดการร่วมคิดร่วมทํา ร่วมกันแก้ไขปัญหาชุมชน เช่น ยาเสพติด

    โรคเอดส์ อาชญากรรม

9. การรณรงค์กิจกรรมที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริม
     สุขภาพอนามัย การสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม งบประมาณรวม 3,669,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.  2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หน่วยงาน

เงินเดือนและ ค่าจ้างชัวคราว ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูป- เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน ค่าครุภัณฑ์ เจ้าของ

ค่าจ้างประจํา ใช้สอยและวัสดุ โภค ทีดินและสิง งบประมาณ

ก่อสร้าง

1. งานบริหารทัวไปเกียวกับ -               -                 -                -               -               -           -                 -                  กองการศึกษา 261
    ศาสนา วัฒนธรรมและ

    นันทนาการ

2. งานกีฬาและนันทนาการ -               -                 270,000         -               110,000         -           -                 380,000           กองการศึกษา 262
3.  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน -               -                 1,500,000       -               720,000         -           -                 2,220,000         กองการศึกษา 263

รวม -              -                1,770,000      -              830,000        -          -                2,600,000        

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน รวม รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณ  พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่     จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
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วัตถุประสงค์
1. เพ่ือทํานุบํารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนาธรรมในเขตเทศบาล

2. เพ่ืออนุรักษ์และสนับสนุนงานประเพณีต่าง ๆ ให้เป็นท่ีแพร่หลาย

3. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่าของการกีฬา

4. เพ่ือฝึกฝนทักษะการเล่นกีฬาท่ีถูกต้อง หรือแม้แต่มารยาทในการไปชมและการเชียร์กีฬา รู้จักการแก้ไข
    ปัญหา มีความม่ันใจในตนเอง ให้สามารถเข้าร่วมแข่งขันท้ังในประเทศ และระหว่างประเทศ

5. เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาการใช้ยาเสพติดของเยาวชน และประชาชนทั่วไปโดยดึงความสนใจไปสู่กีฬา

     และการออกกําลังกาย

งานที่ทํา
1. บริหารงานทั่วไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2. จัดให้มีและบริหารงานกีฬาและนันทนาการ

3. จัดให้มีการบริหารงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

4. อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่น

5. การจัดกิจกรรมทางศาสนาและวันสําคัญต่าง ๆ 
6. การจัดกิจกรรมเยาวชนด้านกีฬาและนันทนาการ

7. การจัดตั้งกลุ่มเยาวชน
8. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9. งานรณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้โทษ

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
กองการศึกษา งบประมาณรวม 2,600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.  2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หน่วยงาน

เงินเดือนและ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูป- เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ เจ้าของ

ค่าจ้างประจํา ใช้สอยและวัสดุ โภค ที่ดินและสิ่ง งบประมาณ

ก่อสร้าง

1.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 2,306,900      -                 539,400         100,000        -               -           66,400            3,012,700         กองช่าง 311
     อุตสาหกรรมและการโยธา

2.  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน -               -                 -                -               -               -           4,471,600        4,471,600         กองช่าง 312

รวม 2,306,900     -                539,400        100,000        -               -          4,538,000       7,484,300        

อําเภอบ้านไผ่     จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณ  พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน รวม รหัสบัญชี
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วัตถุประสงค์
1. เพ่ือวางแผน พัฒนาและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการทํางานของหน่วยงานนั้น ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเก่ียวกับด้านสถาปัตยกรรม

4. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเก่ียวกับการสํารวจออกแบบของหน่วยงาน

5. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเก่ียวกับการใช้ท่ีดิน และแนวเขตที่ดินภายในเขตเทศบาล

6. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเก่ียวกับการซ่อมแซมรถยนต์ เครื่องจักรกลของเทศบาล

งานที่ทํา
1. งานจัดเก็บ ดูแล รักษาเอกสารตา่ง ๆ ของหน่วยงาน

2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมท้ังเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

3. จัดทําเอกสารและจัดเตรียมการประชุมของหน่วยงาน

4. งานติดตาม ประสานงานระหว่างหน่วยงานของส่วนราชการ  และการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน

     ท่ีได้รับความเดือดร้อน

5. งานประชาสัมพันธ์เก่ียวกับหน่วยงาน

6. งานจัดทําทะเบียนรับ-ส่งหนังสือและทะเบียนควบคุมพัสดุวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน

7. ทําการศึกษา สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ พร้อมท้ังประมาณราคาเกี่ยวกับโครงสร้างของงานด้านวิศวกรรม

    เช่น ถนน สะพาน อาคาร และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล

8. ทําการศึกษาสํารวจออกแบบพร้อมประมาณราคา อาคาร และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ด้านสถาปัตยกรรมภายใน

9. ทําการควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณประโยชน์ และการก่อสร้างต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลให้เป็นไป

    ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และจัดทําผังเมืองรวม
10. ตรวจสอบ ควบคุมการใช้พร้อมทังการซ่อมแซม ดูแล บํารุงรักษารถยนต์ เครืองจักรกลของเทศบาลให้อยู่
      ในสภาพทีดีอยู่เสมอ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง งบประมาณรวม 7,484,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.  2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หน่วยงาน

เงินเดือนและ ค่าจ้างชัวคราว ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูป- เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน ค่าครุภัณฑ์ เจ้าของ

ค่าจ้างประจํา ใช้สอยและวัสดุ โภค ทีดินและสิง งบประมาณ

ก่อสร้าง

1.  งานตลาด -               -                 -                -               -               -           -                 -                  กองสาธารณสุขฯ 333
2.  งานโรงฆ่าสัตว์ 356,542        -                 558,200         -               -               -           73,000            987,742           กองสาธารณสุขฯ 334

รวม 356,542       -                558,200        -              -               -          73,000           987,742          

แผนงานบริหารการพาณิชย์

งาน รวม รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณ  พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่     จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

ด้านเศรษฐกิจ
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วัตถุประสงค์
1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานโรงฆ่าสัตว์ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

2. เพ่ือควบคุม  ป้องกันโรคติดต่อท่ีเกิดจากสัตว์เป็นพาหนะที่อาจติดต่อถึงคน

งานที่ทํา
1. ควบคุมดูแล  การฆ่าสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล

2. ควบคุมป้องกันโรคติดต่อท่ีเกิดจากสัตว์เป็นพาหนะ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม 987,742 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.  2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการพาณิชย์



หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หน่วยงาน

เงินเดือนและ ค่าจ้างชัวคราว ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูป- เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน ค่าครุภัณฑ์ เจ้าของ

ค่าจ้างประจํา ใช้สอยและวัสดุ โภค ทีดินและสิง งบประมาณ

ก่อสร้าง

1.  งานตลาด -               -                 -                -               -               -           -                 -                  กองสาธารณสุขฯ 333
2.  งานโรงฆ่าสัตว์ 356,542        -                 558,200         -               -               -           73,000            987,742           กองสาธารณสุขฯ 334

รวม 356,542       -                558,200        -              -               -          73,000           987,742          
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งาน รวม รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณ  พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่     จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานบริหารการพาณิชย์



   3-28

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้การบริหารที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยใดโดยเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2. เพ่ือให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์การอ่ืนใด เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้

3. เพ่ือให้การบริหารงานตามข้อมูลผูกพันกับหน่วยงานอ่ืนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานที่ทํา
1. บริหารงานเกี่ยวกับการชําระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย

2. บริหารงานตามผูกพันท่ีมีตามกฎหมายหรือผูกพันไว้กับบุคคลภายนอก

3. ตั้งเงินสํารองจ่ายในกิจการท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า

4. ตั้งเงินสมทบประกันสังคมเข้ากองทุนประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างตามภารกิจและท่ัวไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม 19,834,500.00    บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.  2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง



หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หมวด หน่วยงาน
เงินเดือนและ ค่าจ้างชัวคราว ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูป- เงินอุดหนุน รายจ่ายอืน ค่าครุภัณฑ์ เจ้าของ
ค่าจ้างประจํา ใช้สอยและวัสดุ โภค ทีดินและสิง งบประมาณ

ก่อสร้าง

1.  งานงบกลาง - - - - - - - 19,834,500.00   สํานักปลัดฯ 411

รวม - - - - - - - 19,834,500.00  
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แผนงานงบกลาง

งาน รวม รหัสบัญชี

อําเภอบ้านไผ่     จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  งบประมาณ  พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้านการดําเนินการอืน 



 3-30

ต้ังงบประมาณรายจาย ท้ังสิ้น ต้ังไว 19,834,500 บาท
1 คาชําระหน้ีเงินกูและดอกเบ้ีย ต้ังไว 8,856,490 บาท

1.1 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือสรางสวนสาธารณะ ต้ังไวรวม 468,300 บาท
เพื่อจายเปนคาเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  ในการกอสรางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว ตามสัญญากูเงินเลขที่ 400/8/2551 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2550 วงเงินกู 4,683,000 บาท ต้ังงบประมาณสงใช 
ในปงบประมาณ  2555     ในการสงใชงวดที่   3   เปนเงิน   468,300  บาท    ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน  
แผนงานงบกลาง)
1.2 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือกอสรางตลาดสดเทศบาล 1 ต้ังไวรวม 1,047,500 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล   ในการกอสรางตลาดสดเทศบาล  1      ตามสัญญากูเงินเลขที่    
427 / 35 / 2551  ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 วงเงินกู 10,990,000 บาท ต้ังงบประมาณสงใชในปงบประมาณ 2555
ในการสงใชงวดที่ 4  เปนเงิน 1,047,468 บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.3 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือจัดซื้อรถเก็บขยะมูลฝอยและ ต้ังไวรวม 672,700 บาท
เครื่องคัดแยกขยะ
เพื่อจายเปนคาเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการจัดซื้อรถเก็บขยะมูลฝอย,เครื่องคัดแยกขยะปที่  1  ตาม 

สัญญา กูเงินเลขที่  596/7/2552   ลงวันที่  28  พฤศจิกายน 2551  วงเงินกู  6,285,000 บาท  ต้ังงบประมาณสงใชในป 
งบประมาณ พ.ศ. 2554   ในการสงใชงวดที่ 2  เปนเงิน 672,650 บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในผง.งบกลาง
1.4 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือกอสรางทอระบายนํ้าและ ต้ังไวรวม 698,200 บาท

ปรับปรุงผิวจราจร
เพื่อจายเปนคาเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ในการกอสรางทอระบายนํ้าและปรับปรุงผิวจราจร ตาม  

สัญญากูเงินเลขที่  649/60/2552 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 วงเงินกู  5,955,000 บาท  ต้ังงบประมาณสงใชในป 
งบประมาณ 2555 ในการสงใชงวดที3่ เปนเงิน 698,108 บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานงบกลาง
1.5 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือกอสรางโรงฆาสัตว ต้ังไวรวม 990,100 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  ในการกอสรางโรงฆาสัตว      ตามสัญญากูเงินเลขที่    
628 39/2552  ลงวันที่ 23 เมษายน 2552  วงเงินกู 8,540,000 บาท ต้ังงบประมาณสงใชในปงบประมาณ 2555   
ในการสงใชงวดที่ 3  เปนเงิน 990,055 บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)
1.6 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือซื้อเครื่องจักรกล ต้ังไวรวม 1,499,400 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินกูกองทุนสงเสริมการเทศบาล        ในการจัดซื้อเครื่องจักรกล        ตามสัญญากูเงินเลขที่    
634 / 45 / 2552 ลงวันที่ 7  พฤษภาคม 2552 วงเงินกู 12,790,000 บาทต้ังงบประมาณสงใชในปงบประมาณ 2555   

ในการสงใชงวดที่ 3  เปนเงิน 1,499,379  บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.7 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  เพ่ือกอสรางรั้วพรอมประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

กอสรางรั้วสํานักงานเทศบาลพรอมขยายผิวจราจร ต้ังไวรวม 122,500 บาท

            เพื่อจายเปนคาเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อกอสรางรั้วพรอมประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และกอสรางรั้วสํานักงานเทศบาลพรอมขยายผิวจราจร  ตามสัญญากูเงินเลขที่ 851/9/2554  
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งบกลาง

งบประมาณรายจายท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ  2555

เทศบาลเมืองบานไผ

                    อําเภอบานไผ   จังหวัดขอนแกน                      
รายจายจําแนกตามหนวยงาน



ลงวันที่  27  ตุลาคม 2553  วงเงินกู  1,462,000  บาท งบประมาณสงใชในปงบประมาณ 2555 งวดที่ 1 เปนเงิน    

122,500  บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงานงบกลาง)

1.8 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  เพ่ือซื้อเครื่องเลนสนาม ต้ังไวรวม 140,390 บาท

               เพื่อจายเปนคาเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  ในการซื้อเครื่องเลนสนาม  ตามสัญญากูเงินเลขที่  852/10/

ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2553 วงเงินกู 1,197,000 บาท ต้ังงบประมาณสงใชในปงบประมาณ2555 งวดที่ 1 เปนเงิน 

140,325 บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงานงบกลาง)

1.9 สงเงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  เพ่ือกอสรางปรับปรุงภูมิทัศนลําหวยสาธารณะ ชวงท่ี 1 , ชวงท่ี 2 

กอสรางปรับภูมิทัศนโนนสวางพรอมระบบสาธารณูปโภค  กอสรางทอระบายนํ้า  คสล.ถนนแสงทอง

และปรับปรุงผิวจราจรราดยาง  ถนนราชนิกูล ต้ังไวรวม 1,802,000 บาท

            เพื่อจายเปนคาเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพื่อกอสรางปรับปรุงภูมิทัศนลําหวยสาธารณะ ชวงที่1 ,ชวงที่

กอสรางปรับภูมิทัศนโนนสวางพรอมระบบสาธารณูปโภค , กอสรางทอระบายนํ้า  คสล.ถนนแสงทอง ,ปรับปรุงผิวจราจร 

ราดยาง ถนนราชนิกูล ตามสัญญากูเงินเลขที่ 937/95/2554  ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 วงเงินกู 21,511,000 บาท 

งบประมาณสงใชในปงบประมาณ  2555  งวดที่ 1  เปนเงิน 1,801,910  บาท   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(ปรากฏในแผนงานงานงบกลาง)

1.10 ชําระหน้ีดอกเบ้ียเงินกูกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  กรณีอยูระหวางการทําสัญญา 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระหน้ีดอกเบี้ยเงินกูกองทุนสงเสริมการเทศบาล ในกรณีอยูระหวางการทําสัญญา ที่ตองชําระ 

จายกอน เปนเงิน 70,000 บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงานงบกลาง)

1.11 สงเงินชําระหน้ีเงินกูธนาคารกรุงไทย ต้ังไวรวม 1,345,400 บาท

เพื่อจายเปนคาชําระหน้ีเงินตนและดอกเบี้ยเงินกูธนาคารกรุงไทย ตามสัญญากูเงินประจํา(Term Loan) ฉบับลงวันที่  

8 มกราคม 2553  วงเงินกู 10,850,000 บาท  ต้ังงบประมาณสงใชในปงบประมาณ 2555 ปที่ 3    

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

2 รายจายตามขอผูกพัน ต้ังไว 4,716,010 บาท

2.1 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามขอบังคับสมาคม ส.ท.ท ต้ังไวรวม 153,500 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงสันนิบาตแหงประเทศไทยของป  ตามนัยหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0313.4/ว3889

ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน  2538  เรื่อง ซักซอมความเขาใจหนังสือสั่งการตราเทศบัญญัติและขอบัญญัติต้ังงบประมาณรายจาย

และหนังสือดวน ที่ มท 0313.4/ว2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 เรื่อง การพิจารณาระบบงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยใหเทศบาลต้ังงบประมาณรายจาย  เปนคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยเปนรายป

ในอัตรารอยละเศษหน่ึงสวนหกของรายรับจริงในปที่ลวงมาแลว (ไมรวมเงินกู เงินจายขาดสะสมและเงินอุดหนุนทุก

ประเภท) ทั้งน้ีไมเกินเจ็ดแสนหาหมื่นบาท  ตามขอบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ.2545

ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

คํานวณ  (รายรับจริง  2553 -  เงินอุดหนุน)

122,518,141.84 - 30,419,642 = 92,098,499.84  บาท

92,098,499.84 x  1     =       153,497.50    บาท

            6  x   100

จึงขอต้ังจาย       153,500  บาท
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2.2 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ต้ังไว 1,800,000 บาท



เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญ   ขาราชการสวนทองถ่ิน  ต้ังจายในอัตรา  รอยละ  2    ของรายได 
ประจําปตามงบประมาณทั่วไป  โดยไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกูที่มีผูอุทิศให เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุน  
เฉพาะกิจตามหนังสือที่  มท  0313 / ว.1187     ลงวันที่   24   พฤษภาคม  2542   ต้ังจายจากเงินรายได  
(ปรากฎในแผนงานงบกลาง)

วิธีคํานวณ (ประมาณการรายรับประจําป  2555   -  เงินอุดหนุน)
127,000,000 - 37,000,000 = 90,000,000

 =   90,000,000   X   2    =   1,800,000.-  บาท

 ต้ังจายไว     1,800,000.-    บาท

2.3 เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ  (ช.ค.บ.) ต้ังไว 164,200 บาท
เพื่อเบิกจายเปนคาครองชีพผูรับบํานาญ  ของขาราชการสวนทองถ่ินที่มิใชตําแหนงครู (ช.ค.บ.) ตามจํานวนที่ 

จะตองจายจริงใหแกพนักงานเทศบาลผูรับบํานาญ เพื่อปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินชวยเหลือ 
คาครองชีพผูรับบํานาญ   ของขาราชการสวนทองถ่ิน  (ฉบับที่ 9)   พ.ศ. 2547   ต้ังจายจากเงินรายได
(ปรากฎตามแผนงานงบกลาง) จํานวน  7  รายคือ

1. นายจงกล  ทวีวัฒน         เดือนละ    1,444   บาท   2. นางสุลักษณ  นิสยันต  เดือนละ 2,843  บาท              
3. นายสมัชชา  มณีบุญ              เดือนละ     2,298  บาท    4. นายสุริยันต  นครวงศ  เดือนละ 3,077 บาท
5. นางสาวบุษราคัม  นิสยันต        เดือนละ     1,334   บาท   6.  นางวานี  สังฆะมณี   เดือนละ  800  บาท
7. นางอุบล  ประสงค                เดือนละ  1,850   บาท

2.4 คาใชจายในการจราจร ต้ังไว 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจราจรในเขตเทศบาล เชน คาติดต้ังสัญญาณไฟจราจร คาตีเสนจราจร แผงเหล็ก       

ปายจราจร สีทาถนน  และวัสดุอุปกรณอื่นที่จําเปนในการจัดการจราจร  และเปนคาใชจายในการจัดหาอุปกรณและ  
สิ่งที่ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง และเปนคาซอมแซมอุปกรณสัญญาณไฟจราจร และคาใชจายอื่นๆ เกี่ยวกับ 
การจราจร  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 6301/ว 4353  ลงวันที่ 20 ธันวาคม  2541 ต้ังจายจากเงินรายได 
(ปรากฏตามแผนงานงบกลาง) 

2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ต้ังไว 1,293,310 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  2555 x 10)
100

12,933,100  x 10   =    1,293,310
100

โดยต้ังจายจากเงินรายได   1,293,310  บาท   (ปรากฎในแผนงานงบกลาง)
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2.6 เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทการศึกษาภาคพิเศษ ต้ังไว 405,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในการศึกษาภาคพิเศษทางรัฐประศาสนศาตร  สาขาการปกครอง

100



ทองถ่ิน และสาขาอื่นๆ กับสถาบันการศึกษาที่มีขอตกลงกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

และปริญญาโท  สามารถศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นของรัฐ  และหลักสูตรตางๆ กวางขวางมากข้ึน ซึ่งผูรับทุน  คือ  

ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน   เจาหนาที่ทองถ่ิน   พนักงานจาง   รวมตลอดถึงลูกจางขององคกรปกครอง   

สวนทองถ่ิน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0808.2/ว 1342 ลงวันที่ 18  กรกฎาคม 2550   

เรื่อง   การซักซอมวิธีการต้ังงบประมาณเพื่อใหทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท    ขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน  จากฐานรายไดทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไป   ที่ตองนํามาจัดทํางบประมาณ    ตามระเบียบ  

วาดวยวิธีการงบประมาณฯ ของปงบประมาณที่ผานมา ขอ 1.4  รายไดเกิน 50  ลานบาท  แตไมเกิน 150  ลานบาท  

ใหต้ังงบประมาณสําหรับเปนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีไมเกินรุนละ 12 คน และปริญญาโท  ไมเกินรุนละ 6  คน  

คิดเปนรายจายเพื่อการพัฒนาบุคลากร   ดานการศึกษารอยละ    0.56   ของเงินรายไดตอป      

โดยขอต้ังจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

2.7 เงินทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน  นักศึกษา  และผูดอยโอกาส ต้ังไว 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน  นักศึกษาและผูดอยโอกาส  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง 

ทองถ่ิน  ที่  มท. 0808.2 / ว 1365  ลงวันที่  30   เมษายน 2550   เรื่อง หลักเกณฑการต้ังงบประมาณเพื่อเปนทุน 

การศึกษาสําหรับ   เด็กนักเรียน    นักศึกษา และ ผูดอยโอกาสขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   โดยอาศัยอํานาจ 

ตามระเบียบวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.2547  ขอ 4    ใหองคกรปกครอง สวนทองถ่ินสามารถต้ังงบประมาณรายจาย        โดยนําฐานรายไดทุกประเภท 

รวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไป    ที่ตองนํามาจัดทํางบประมาณ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 และ แกไขเพิ่มเติมของปงบประมาณที่ผานมาคิดรายไดเกิน  50 ลานบาท   

แตไมเกิน 300 ลานบาท  ใหต้ังงบประมาณไดปละไมเกิน 2.5 %    ตองเปนการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกวาการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน   หรือเทียบเทา    แตตองไมสูงกวาปริญญาตรี  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานงบกลาง)

2.8 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ ต้ังไว 650,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ ในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ 

การปองกันโรค  การฟนฟูสมรรถภาพหรือกิจการการบําบัดรักษาโดยภูมิปญญาพื้นบานแกประชาชนทุกกลุมวัยใน 

เขตเทศบาลเมืองบานไผ โดย สปสช. จะสนับสนุนงบประมาณ 40 บาท ตอหัวประชากรในเขตเทศบาลเมืองบานไผ        

(40 บาท x จํานวนประชากรกลางป) โดยเทศบาลเมืองบานไผจะตองสมทบเงินอยางนอยรอยละ 50 ของจํานวนที่ สปสช

จะสนับสนุนให  ต้ังจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานงบกลาง)

3 เงินสํารองจาย ต้ังไว 2,200,000 บาท

เพื่อจายในกรณีเรงดวน  หรือจําเปนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541      ขอ 19     ซึ่งกําหนดวางบประมาณรายจายจะกําหนดใหมีเงินสํารองจายเพื่อ 

กรณีจําเปนไปตามความเหมาะสม โดยคณะผูบริหารทองถ่ินเปนผูมีอํานาจสั่งจาย  ต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 

1,728,550 บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 471,450  บาท (ปรากฎในแผนงานงบกลาง)

4 เงินชวยเหลือคาทําศพ ต้ังไว 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ  คาทําศพพนักงานเทศบาล  พนักงานจางของเทศบาล  ลูกจางประจํา  คาทําศพ 

พนักงานจางเทศบาลที่ตายในระหวางรับราชการและปฏิบัติหนาที่  ต้ังจายจากเงินรายได(ปรากฎในแผนงานงบกลาง)

 3-34

5 เงินอุดหนุนสําหรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ            ต้ังไว 3,432,000   บาท    

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ซึ่งมีอายุ 60 ป บริบูรณข้ึนไปและมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย



วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552  หมวด 1 ขอ 6 

จํานวน 858  คนๆละ 500   บาท/ คน/ เดือน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

ตามยุทธศาสตรที่ 5.2 หนาที่ 5-78 โครงการที่ 6 

6 เงินอุดหนุนสําหรับเบ้ียยังชีพผูพิการและผูติดเชื้อเอดส ท่ีดอยโอกาสในสังคม           ต้ังไว 580,000   บาท    

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะห เพื่อการยังชีพแกผูพิการและผูติดเช้ือเอดส ที่ดอยโอกาสในสังคม ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน136  คนๆละ 500 บาท/เดือน 

โดยแยกเปน เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 100 คน / เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 36 คน   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง)  ตามยุทธศาสตร5.2  หนาที่ 5-78  โครงการที่ 7 

***********************
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งบประมาณรายจายท้ังสิ้น ตั้งไวรวม 24,732,400 บาท

1 รายจายประจํา ตั้งไวรวม 24,529,200 บาท

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 11,292,400 บาท

1.1.1 ลักษณะเงินเดือน/คาตอบแทนผูบริหารเทศบาล ตั้งไว 1,986,600 บาท

 -เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีฯ ตั้งไว 1,113,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือน ตําแหนง นายกเทศมนตรี  และ    รองนายกเทศมนตรี จํานวน  4  อัตรา ตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0804.3/ว 1638  ลว. ท่ี 13 ตุลาคม 2547  เรื่อง การปรับปรุงคาตอบแทนของผูบริหาร

และสมาชิกสภาทองถ่ิน องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล คือ เทศบาล มีรายไดจริง 

ของปงบประมาณท่ีลวงมาแลว ตั้งแต  50  ลานบาท  แตไมเกิน  100 ลานบาท จะตองจายเงินเดือนผูบริหารเทศบาล   

นายกเทศมนตรีเดือนละ 25,000 บาท และ  รองนายกเทศมนตรี   เดือนละ 13,750  บาท     ตั้งจายจากเงินรายได   

(ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป)

  -เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรีฯ ตั้งไว 436,800 บาท

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง  นายกเทศมนตรี  และตําแหนงรองนายกเทศมนตรี  จํานวน  4  อัตรา  ตาม 

หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ท่ี  มท 0804.3/ว 1638   ลงวันท่ี 13  ตุลาคม 2547  เรื่อง การปรับปรุงคาตอบแทน 

ของผูบริหารและ สมาชิกสภาทองถ่ิน  ขององคการบริหารสวนจังหวัด    เทศบาล    และองคการบริหารสวนตําบล   

คือ เทศบาลมีรายไดจริง ของปงบประมาณท่ีลวงมาแลวตั้งแต 50 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท  จะตองจายเงิน 

ประจําตําแหนงผูบริหารเทศบาล  ดังนี้

นายกเทศมนตรี เดือนละ 8,000 บาท

รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป)

  -เงินคาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีฯ ตั้งไว 436,800 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษผูบริหารเทศบาล ตําแหนง   นายกเทศมนตรี    และรองนายกเทศมนตรี 

จํานวน 4  อัตรา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0804.3/ว 1638    ลงวันท่ี 13  ตุลาคม 2547   เรื่อง การ 

ปรับปรุง คาตอบแทนของผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน      ขององคการบริหารสวนจังหวัด   เทศบาล   และ 

องคการบริหารสวนตําบล  คือ เทศบาลมีรายไดจริงของปงบประมาณท่ีลวงมาแลวตั้งแต  50  ลานบาท  แตไมเกิน   

100 ลานบาท      จะตองจายเงิน  คาตอบแทนพิเศษผูบริหารเทศบาล ดังนี้

นายกเทศมนตรี เดือนละ 8,000 บาท

รองนายกเทศมนตรี เดือนละ 6,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป)

หนวยงาน สํานักปลัด

งบประมาณรายจายท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ  2555

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ   จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามหนวยงาน



 3-36

1.1.2 ลักษณะเงินเดือน/คาตอบแทนเลขานุการและท่ีปรึกษานายกฯ ตั้งไว 357,000 บาท

 -เงินเดือนท่ีปรึกษานายกฯและเลขานุการนายกฯ

เพ่ือจายเปนเงินเดือน  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน  2  อัตรา  และเลขานุการนายกเทศมนตรี   จํานวน  

1 อัตราตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี  มท 0804.3/ว 1638   ลงวันท่ี  13  ตุลาคม 2547  เรื่อง  การปรับปรุง 

คาตอบแทนของ ผูบริหารและสภาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล  

คือ เทศบาลมีรายไดจริง ของปงบประมาณท่ีลวงมาแลวตั้งแต 50 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท จะตองจาย  

เงินเดือนท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  จํานวน  2  อัตรา  และเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ จํานวน  1 อัตรา ดังนี้    

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ     6,250    บาท  เลขานุการนายกเทศมนตรี    เดือนละ   8,750   บาท        

ตั้งจายจากเงินรายได      (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป    งานบริหารท่ัวไป)

1.1.3 ลักษณะเงินเดือนพนักงานเทศบาลฯ ตั้งไว 6,412,600 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 5,816,400 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 25  อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป จํานวน19 อัตรา 4,811,900 บาท และแผนงานรักษาความสงบฯ   

งานปองกันฯจํานวน 4  อัตรา 626,200 บาท งานรักษาความสงบ  จํานวน 2 อัตรา 378,300 บาท)

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 596,200 บาท

 -เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับขาราชการตามระเบียบฯ ตั้งไว 48,000 บาท

 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวพนักงานฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป    

32,800  บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานรักษาความสงบ 15,200 บาท)

 -เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)  ตั้งไว 3,400 บาท

 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมอ่ืนๆท่ีจายควบกับเงินเดือน เชน เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ (พ.ส.ร.) ตั้งจายจากเงิน 

รายได  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ  3,400 บาท )

  -เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว 254,400 บาท

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง  ของปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท  รองปลัดเทศบาล 

ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ  5,600   บาท   ตั้งจายจากเงินรายได   

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป)

 -คาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนทองถิ่น ตั้งไว 254,400 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ของปลัดเทศบาล ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท  รองปลัดเทศบาล   

ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท   ตั้งจายจากเงินรายได  

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป)

 -เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสําหรับขาราชการทองถิ่นตามระเบียบ ตั้งไว 36,000 บาท

 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิสําหรับขาราชการสวนทองถ่ินท่ีจะไดรับจําแนกตามชวงเงินเดือนและ

คุณวุฒิการศึกษาตามหนั่งสือจังหวัดขอนแกน  ท่ี ขก  0037.2/ว 10476  ลงวันท่ี  23  พฤษภาคม  2554 

ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 34,200 บาท และแผนงานรักษาความสงบเรียบรอยและจราจร

1,800 บาท )
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1.1.4 ลักษณะคาจางประจํา ตั้งไว 2,536,200 บาท

ประเภทคาลูกจางประจํา ตั้งไว 2,454,900 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาจางประจําลูกจางประจําใน งานบริหารท่ัวไป 5  อัตรา  งานปองกันฯ 6  อัตรา งานเทศกิจ  

3 อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 851,400 บาท และแผนงานรักษา 

ความสงบภายใน     งานปองกันฯ  1,077,200  บาท  งานรักษาความสงบ   526,300  บาท )

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ  ตั้งไว 81,300 บาท

เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับลูกจางประจําตามระเบียบฯ ตั้งไว 30,500 บาท

 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวลูกจางประจํา ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ 

ภายใน   งานปองกันฯ  20,300 บาท งานรักษาความสงบ   10,200 บาท )

เงินคาตอบแทนพิเศษ ตั้งไว 50,800 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําในกรณีเงินเดือนถึงข้ันสูงสุดของอันดับ  ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 39,800 บาท  และแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ  

11,000   บาท)

1.2 หมวดคาจางช่ัวคราว ตั้งไวรวม 2,936,300 บาท

1.2.1 คาจางช่ัวคราว  ประเภท  คาตอบแทนพนักงานจางของเทศบาล ตั้งไว 2,336,900 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางของเทศบาล และเงินท่ีไดรับจากการพิจารณาเลื่อนข้ันคาตอบแทน 

ตามผลการ ประเมินการปฏิบัติและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง     ท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีระดับดีข้ึนไป       

จํานวน   (3-5%)  ของอัตราคาตอบแทนกอนในปนั้น  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จ.ขอนแกน    

เรื่อง  หลักเกณฑและ เงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจางสําหรับเทศบาล      ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2547 ท่ีปฏิบัติหนาท่ี 

ในงานธุรการ จํานวน 5 อัตรา, งานการเจาหนาท่ี จํานวน 2 อัตรา ,งานทะเบียนราษฎรจํานวน 1 อัตรา,งานปองกันฯ  

จํานวน 23 อัตราและงานรักษาความ สงบฯ  7   อัตรา   

พนักงานจางตามภารกิจแผนงานบริหารท่ัวไป  3  อัตรา แผนงานรักษาความสงบฯ   8  อัตรา

พนักงานจางท่ัวไปแผนงานบริหารท่ัวไป    5  อัตรา    แผนงานรักษาความสงบฯ  22  อัตรา

ตั้งจายจากเงินรายได    (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  588900  บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน  

งานปองกันฯ  1,299,900  บาท  และงานรักษาความสงบ  448,100  บาท )   

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ  ตั้งไว 599,400 บาท

เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจางตามระเบียบฯ ตั้งไว 599,400 บาท

 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป    

152800 บาท งานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ  320,600 บาท งานรักษาความสงบ  126,000บาท )

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 8,799,500 บาท

1.3.1 คาตอบแทน  ตั้งไวรวม 3,436,500 บาท

1 คาตอบแทน  ประเภท  เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาเทศบาล  ตั้งไว 2,772,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน  ประธานสภาเทศบาล   จํานวน   1   อัตรา  รองประธานสภาเทศบาล   

จํานวน  1  อัตรา  สมาชิกสภาเทศบาล  จํานวน   16     อัตรา  รวม 18    อัตรา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   

ท่ีมท0804.3/ว1638  ลงวันท่ี 13 ตุลาคม 2547  เรื่อง การปรับปรุงคาตอบแทนของผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน

ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล คือ เทศบาลมีรายไดจริงของปงบประมาณ
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ท่ีลวงมาแลวตั้งแต 50 ลานบาท แตไมเกิน 100  ลานบาท จะตองจายเงินคาตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล  ดังนี้

ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 13,750 บาท

รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 11,250 บาท

สมาชิกสภาเทศบาล  เดือนละ        8,750 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)

2 คาตอบแทน ประเภท  ประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (โบนัส)ใหแก  พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง  

ของเทศบาลตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท., ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 25  ลงวันท่ี 9  มีนาคม 2548 เรื่อง การ

กําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแกขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป)  

3 คาตอบแทน ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตั้งไว 36,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินรางวัลเจาหนาท่ีตํารวจ ท่ีมาปฏิบัติงาน  จํานวน 2  อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน 

แผนงานรักษาความสงบภายใน งานรักษาความสงบ  36,000 บาท)

4 คาตอบแทน ประเภท คาเบ้ียประชุม         ตั้งไว 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการของสภาเทศบาล  ท่ีสภามอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในสมัยประชุม  

และนอกสมัยประชุมซึ่งตามปกติเบิกจายในวันละ  250  บาท/วัน และใหประธานกรรมการไดรับเบี้ยประชุมเพ่ิม 

อีกหนึ่งในสี่ ของอัตราเบี้ยประชุม ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป)

5 คาตอบแทน   ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ    ตั้งไว 130,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง

ท่ีมีคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารฯ

งานบริหารท่ัวไป  50,000  บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันฯ 40,000 บาท งานรักษาความสงบ 

 40,000 บาท)    

6 คาตอบแทน   ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว 173,900 บาท

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจาง  ท่ีมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ   ตั้งจาย

จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  130,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบฯ     

งานปองกันฯ  31,900  บาท  งานรักษาความสงบ   12,000  บาท )

7 คาตอบแทน  ประเภท   เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 150,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินสวัสดิการดานการคารักษาพยาบาล   ใหแก นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  พนักงานฯ

ลูกจางประจํา และบุคคลในครอบครัว  ท่ีมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน 

บริหารงานท่ัวไป    งานบริหารท่ัวไป     60,000    บาท    และแผนงานรักษาความสงบภายใน     งานปองกันฯ        

40,000    บาท  งานรักษาความสงบ  50,000 บาท)

8 คาตอบแทน  ประเภท เงินชวยเหลือบุตร   ตั้งไว 600 บาท

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือบุตรใหแกพนักงานและลูกจางในสังกัดสํานักปลัดเทศบาลงานธุรการ งานบริหารฯ  

งานทะเบียนและบัตร   งานปองกันฯ  งานรักษาความสงบ  ท่ีมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารท่ัวไป )
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9 คาตอบแทน  ประเภท คาตอบแทนและคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการและเจาหนาท่ีดําเนินการสอบ   

ตั้งไว 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการและเจาหนาท่ีดําเนินการสอบในการสอบ 

คัดเลือก หรือคัดเลือกพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  การโอนพนักงานเทศบาลหรือขาราชการประเภท 

อ่ืนมาแตงตั้งให ดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารและสายงานผูบริหารสถานศึกษาท่ีวาง  ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยการเบิกคา ใชจายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542   ,     

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาตอบแทนการสอบ พ.ศ.2549  พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ 

 พ.ศ.2547 และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง    กําหนดรายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการท่ีมีสิทธิไดรับ 

เบี้ยประชุมเปนรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเปนรายเดือนและเปนรายครั้งสําหรับกรรมการ        อนุกรรมการ        

เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ พ.ศ.2551 ตั้งจายจากเงินรายได(แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)

10 คาตอบแทน  ประเภท คาตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล   

ตั้งไว 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล  สายงานวิทยาศาสตร 

และ เทคโนโลยี  ในอัตรา 1,500 บาท / คน (ตอการประเมิน1ราย)ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

จังหวัดขอนแกน  เรื่อง กําหนดคาตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาลสายงาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ลงวันท่ี 17  กันยายน  2546  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป   

งานบริหารท่ัวไป)

11 คาตอบแทน ประเภท คาตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ

(เลื่อนไหล) ท่ีมาจากบุคคลภายนอก ตั้งไว 4,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนของคณะกรรมการประเมินผลงานสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ(เลื่อนไหล)  

เฉพาะ กรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจากบุคคลภายนอกเทศบาล  โดยจายคาตอบแทนในอัตรา 250 บาท / คน /  

การประเมิน 1 ราย) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน    เรื่อง    กําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการประเมินผลงาน สําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ(เลื่อนไหล) ท่ีมาจากบุคคลภายนอก  ลงวันท่ี 7 

 มิถุนายน  2547  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป)

1.3.2 คาใชสอย        ตั้งไวรวม 3,667,000 บาท

1 คาใชสอย   ประเภท  ก.  รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ       ตั้งไว 869,000 บาท

    - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการประเภทตางๆ ตั้งไว 371,000 บาท

คารับวารสารตาง ๆ , คาเย็บหนังสือเขาปกหนังสือ  ,   คาโฆษณาและเผยแพร   เชน    แผนพับ, 

คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ คาเบี้ยประกัน   เชน  คาลงทะเบียน ส.ท.ท.  ,  คาจางเหมาบริการ    

คาจางเหมาแรงงานให บุคคลภายนอกท่ีทํางานอยางใดอยางหนึ่งในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ   ,           

คาติดตั้งไฟฟา ,    คาติดตั้งประปา ,คาติดตั้งโทรศัพท , คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

ใหปฏิบัติงานของรัฐ ท้ังงานท่ีใชแรงงาน งานท่ีใชทักษะฝมือและงานทางวิชาการ เปนตน ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป   งานบริหารท่ัวไป   320,000 บาท 

และแผนงานรักษา ความสงบภายใน   งานปองกันฯ  36,000  บาท   งานรักษาความสงบ 15,000  บาท )
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 -โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ ตั้งไว 150,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อธง  ธงทิว  โคมไฟ  ไฟประดับ  ตราสัญลักษ  และวัสดุอุปกรณตางๆเพ่ือใช 

ในการประดับตกแตง    ตั้งจายจากเงินรายได  ( ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)  

จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2555-2557)  ตามยุทธศาสตร  ท่ี 3.3  หนาท่ี 5- 60    โครงการท่ี 1

 -โครงการจางเหมาเอกชนทําความสะอาดสํานักงานและรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ

ตั้งไว 348,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาเอกชนทําความสะอาดสํานักงานเทศบาลหลังใหญ   ท้ังชั้นบน - ชั้นลาง   

และอาคารกองการศึกษาชั้นบน,หองประชุมสภาเทศบาล ดานลาง รวมถึงหองน้ํา  หองสุขาท้ังหมด 

ในอาคาร 2 อาคาร รวมพ้ืนท่ีประมาณ  1,820    ตารางเมตร  และจางรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ    

บริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ   ตั้งจายจากเงินรายได  ( ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป    

งานบริหารท่ัวไป)จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3 หนาท่ี 5-91 โครงการท่ี 2 

2 คาใชสอย   ประเภท  ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 

ตั้งไว 530,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ  และสิ่งกอสรางตางๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักปลัด 

เทศบาล ท่ีชํารุดเสียหาย หรือเสื่อมสภาพ   ไมสามารถใชการไดเชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพดีดไฟฟา    

รถยนต เครื่องคอมพิวเตอร รถจักรยานยนต โตะ  เกาอ้ี  ตูเก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ  เครื่องรับโทรศัพท    

คาบํารุงรักษา หรือซอมแซมสิ่งกอสราง เชน ซอมแซมสํานักงานท่ีชํารุด  หองน้ํา ประตู หนาตาง  บานพัก 

และคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน ๆ ท่ีชํารุด  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหาร 

ท่ัวไป    งานบริหารท่ัวไป      300,000    บาท     และแผนงานรักษาความสงบภายใน    งานปองกันฯ       

200,000  บาท  งานรักษาความสงบ  30,000  บาท)

3 คาใชสอย  ประเภท  ค.  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       ตั้งไว 1,773,000 บาท

  -  คารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งไว 230,000 บาท

เพ่ือจายเปนคารับรองบุคคลท่ีมาตรวจงาน นิเทศงาน  เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการ   

คณะอนุกรรมการ  ท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ/หนังสือสั่งการของ  กระทรวงมหาดไทย   

ซึ่งมิใช เปนการประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการอันเปนโครงการและมีชวงเวลาท่ีแนนอน  คาใชจาย 

ในการจัดงานตางๆ ฯลฯ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/2381 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2548   

โดยถือจายไดไมเกิน   1% ของรายไดจริง  ของปงบประมาณท่ีลวงมาแลว  โดยไมรวมเงินอุดหนุน   เงินกู      

หรือเงินท่ีมีผูอุทิศให  รายไดจริงของปท่ีลวงมา เทากับ 122,518,141.84  บาท-เงินอุดหนุน  30,419,642 

บาท  คารับรองท่ีจะตั้งได คือ 122,518,141.84-30,419,642 = 92,098,499.84 x 1% บาท ดังนั้นเงินคา 

รับรองท่ีเทศบาล  ถือจายไดตามระเบียบฯ   จํานวน 920,984 บาท แตขอตั้งงบประมาณไว 230,000  บาท  

ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)



 3-41

  -  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ

ตั้งไว 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองคาอาหารและเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คาพิมพเอกสารในการประชุม 

สภาฯหรือคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ  ท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯหรือ 

หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กับองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน หรือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ตั้งจายจากเงินรายได      

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป    งานบริหารท่ัวไป)

 - โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและวันทองถิ่นไทย ตั้งไว 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  ประจําป ในวันเทศบาล (24 เมษายน ) 

และวันทองถ่ินไทย (18  มีนาคม)  เชน คาดอกไมธูปเทียน คาปจจัยถวายพระ คาเครื่องไทยธรรม      

คาอาหารเลี้ยงพระ คาจัดทําปายนิทรรศการ คาของขวัญของรางวัล  คาอาหาร คาน้ําแข็ง คาเครื่องดื่ม 

รวมท้ังคาใชจายอ่ืนๆ คาเครื่องเซนไหวศาลพระภูมิ คาจัดซื้อพันธุไมและท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม  

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป) จากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2555-2557)  

ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3   หนาท่ี 5-93  โครงการท่ี 13  และยุทธศาสตร ท่ี 3.3   หนาท่ี  5-60  โครงการท่ี 2 

  - โครงการเพิ่มพูนความรู  ทักษะ ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานท้ังภายในประเทศและ

นอกประเทศของคณะผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ตั้งไว 150,000 บาท

พนักงานเทศบาล  ลูกจาง  พนักงานจางและครูเทศบาล 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  คณะผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาฯ    

พนักงานฯ ลูกจาง และพนักงานจาง  ท้ังในประเทศและนอกประเทศ โดยมีคาใชจายดังนี้       คาตอบแทน

วิทยากร      คาเชาสถานท่ี    คาตกแตงสถานท่ี    คาวัสดุสํานักงาน  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาอาหาร 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาท่ีพัก คาจางรถ โดยสาร คาใชจายอ่ืน ๆ     ท่ีจําเปนตองใชในโครงการ       

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน บริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป)  จากแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2555-2557)  ตามยุทธศาสตร  ท่ี 7.2   หนาท่ี  5-87  โครงการท่ี 2 

 -โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาลผูปฏิบัติงานดีเดน ตั้งไว 5,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินรางวัลแกพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ีปฏิบัติงานดวย 

ความวิริยะอุตสาหะเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวมจนบังเกิดผลดีแกทางราชการ และเพ่ือเปนขวัญและ 

กําลังใจในการปฏิบัติ งานตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป)   

จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)  ตามยุทธศาสตร  ท่ี 7.2   หนาท่ี 5-87  โครงการท่ี 3

 -โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  ประจําป 

ตั้งไว 13,500 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  

(อปพร.) ประจําป2555 จํานวน 3  ครั้ง ๆ ละ 1 วัน ตั้งแตเดือน ตุลาคม  2554  ถึงเดือน กันยายน 2555  

เพ่ือจายเปนคาวัสดุ  อุปกรณคาตอบแทนวิทยากร คาใชจายในพิธีเปดปด การประชุม คาจัดเลี้ยงอาหาร 

กลางวัน อาหารวางเครื่องดื่ม   และ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานรักษา 

ความสงบภายใน  งานปองกันฯ)จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)  ตามยุทธศาสตร  ท่ี 2.2   หนาท่ี 

 5-36  โครงการท่ี 4
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-โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. ตั้งไว 13,500 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดทํากิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. จายเปนคาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน น้ําดื่ม  

คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆท่ีใชในการทํากิจกรรม ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบฯ

งานปองกันฯ) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)  ตามยุทธศาสตร  ท่ี 2.2   หนาท่ี 5-37  โครงการท่ี 9   

 -โครงการเฝาระวังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

โดยใชชุมชนเปนฐาน ตั้งไว 550,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูอํานวยการศูนย  อปพร.เทศบาล 

เมืองบานไผ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.2526   

ขอ 6(3) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0407/ว.996 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2526 ตั้งจาย 

จากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันฯ) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 

  -2557) ตามยุทธศาสตร   ท่ี 2.2   หนาท่ี 5-38 โครงการท่ี 10

 -โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลฯ ตั้งไว 72,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธโครงการ      คาเบี้ยเลี้ยงใหกับเจาหนาท่ีและ 

สมาชิก  อปพร.  ท่ีรวมตั้งจุดตรวจตามโครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาลฯ ประจําป 2555       

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันฯ) จากแผนพัฒนาสามป  

(พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร  ท่ี  2.2  หนาท่ี  5-39  โครงการท่ี 16

 -โครงการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (กูชีพ / กูภัย ) ตั้งไว 90,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูอํานวยการศูนย  อปพร.เทศบาล 

เมืองบานไผ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางของเจาหนาท่ีทองถ่ินพ.ศ.2526   

ขอ 6(3) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ท่ี  มท  0407/ว.996 ลงวันท่ี 14 กันยายน  2526  

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานรักความสงบภายใน งานปองกันฯ)  จากแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2555-2557)  ตามยุทธศาสตร  ท่ี 2.2    หนาท่ี 5-39  โครงการท่ี  17

 -โครงการคัดเลือกสมาชิก  อปพร.ดีเดน ตั้งไว 9,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินรางวัลแก  อปพร.ท่ีปฏิบัติงานดวยความวิริยะ  อุตสาหะ  เสียสละเพ่ือประโยชน

สวนรวมจนบังเกิดผลดีแกทางราชการ  และเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันฯ )   จากแผนพัฒนาสามป

(พ.ศ.2555-2557)  ตามยุทธศาสตร ท่ี  2.2  หนาท่ี  5-38 โครงการท่ี13

  -โครงการฝกอบรมจัดตั้งยุวอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน    ตั้งไว 45,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวนยุวอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 1 รุน   

เปนวิทยากร คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจัดทําเอกสารและคาวัสดุอุปกรณตางๆ  ท่ีใชในการ 

ฝกอบรม   คาใชจายในการพิธีเปดปดการฝกอบรมและรายจายอ่ืนๆ    ตั้งจายจากเงินรายได    (ปรากฏใน 

แผนงานรักษาความ สงบภายใน  งานปองกันฯ)จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร  

ท่ี 2.2 หนาท่ี 5-37  โครงการท่ี 7
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  -โครงการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน       ตั้งไว 180,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  จํานวน  1 รุน    

เปนวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจัดทําเอกสารและคาวัสดุอุปกรณตางๆ  ท่ีใชในการ 

ฝกอบรม   คาใชจายในการพิธีเปดปด     การฝกอบรมและรายจายอ่ืนๆ    ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน 

แผนงานรักษาความ สงบภายใน  งานปองกันฯ)จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตรท่ี  

 2.2 หนาท่ี5-37   โครงการท่ี 6

 -โครงการฝกซอมการปองกันและแกไขปญหาอัคคีภัย  วาตภัย   อุทกภัย

ตั้งไว 27,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกซอมปองกันและแกไขปญหาอัคคีภัย     วาตภัย       อุทกภัย  

เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม ปายประชาสัมพันธ คาจัดทําเอกสารแบบพิมพและคาวัสดุอุปกรณ-

ตางๆ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของกับโครงการเพ่ือเตรียมรับสถานการณท่ีอาจจะเกิดข้ึน

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันฯ)จากแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2555-2557)ยุทธศาสตรท่ี  2.2 หนาท่ี 5-38  โครงการท่ี 11 

 -โครงการเผยแพรกิจกรรมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยบุญกุมขาวใหญ

ตั้งไว 18,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดทําเอกสารและคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาปายประชาสัมพันธ  อาหารวางและ

เครื่องดื่ม ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันฯ)จากแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2555-2557) ยุทธศาสตรท่ี2.2 หนาท่ี 5-38  โครงการท่ี 14

 -โครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาบนถนน ทางเทาและการจราจร

ตั้งไว 240,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาบนถนน ทางเทาและจราจร เชน 

คาจัดทําเอกสารและคาวัสดุอุปกรณตางๆ ทําปายประชาสัมพันธ ปายจุดผอนผัน ปายจราจร ซื้อสีเพ่ือตีเสน

จุดผอนผัน และจราจร  รายจายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับโครงการตั้งจายจากเงินรายไดคาใชจายอ่ืน ๆ ตั้งจายจาก

เงินรายได  (ปรากฏในแผนงานรักษาความ สงบภายใน  งานรักษาความสงบ) จากแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร  ท่ี 2.2  หนาท่ี 5-42 โครงการท่ี  29

 -โครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางวินัยจราจรประจําป  ตั้งไว 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม จํานวน1รุน เปนคาวิทยากร  อาหารกลางวัน อาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาจัดทําเอกสารและคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ และคาใชจายอ่ืน ๆ ตั้งจายจากเงินรายได  

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานรักษาความสงบ)ยุทธศาสตรท่ี2.2 หนาท่ี 5-42 โครงการท่ี 30

4 คาใชสอย  ประเภท  ง.  รายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายอ่ืน ๆ                          

ตั้งไว 495,000 บาท

  -   คาใชจายในการจัดการเลือกตั้งฯ ตั้งไว 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งท่ัวไป  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป)จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร ท่ี 7.1 หนาท่ี 5-84 โครงการท่ี1
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  -   คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว 435,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   เชน   คาเบี้ยเลี้ยง  คาอาหาร  คาเชาท่ีพัก

คาพาหนะ  คาบริการจอดรถยนต  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน   

คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนใหแกคณะผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและลูกจาง  

สมาชิก อปพร. ท่ีมีสิทธิ์ เบิกได ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป    

งานบริหารท่ัวไป 370,000 บาทและแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันฯ 50,000   บาท 

งานรักษาความสงบเรียบรอย 15,000 บาท)       

  - คาใชจายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร ตั้งไว 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาอาหาร  คาเชาท่ีพัก

คาพาหนะ  คาบริการจอดรถยนต  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน   

คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนใหแกคณะผูบริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและลูกจางท่ีมีสิทธิ์ 

เบิกได ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 10,000 บาท)   

  -   คาใชจายในการจัดซ้ือพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  พวงหรีด  พวงมาลา

ตั้งไว 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาซื้อพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม และพวงมาลา พานพุม  ฯลฯ สําหรับใชใน 

งานพิธีตาง ๆ เชน  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  

งานบริหารท่ัวไป) 

  -   คาสินไหมทดแทน ตั้งไว 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาชดใชคาเสียหาย หรือคาสินไหมทดแทน ใหกับคูกรณีท่ีไดรับความเสียหายท่ีเกิดจาก 

เทศบาลหรือรายจายอ่ืนๆ ท่ีไมเขาลักษณะรายจายอ่ืนๆตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงาน บริหารท่ัวไป)

1.3.3 คาวัสดุ ตั้งไวรวม 1,696,000 บาท

1 คาวัสดุ  ประเภท  วัสดุสํานักงาน   ตั้งไว 327,000 บาท

เพ่ือจายเปนคา  กระดาษ หมึก  ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด  ยางลบ  เข็มหมุด เทปใส เทปหนังไก กระดาษกาว 

กระดาษคารบอน  น้ํายาลบกระดาษไข กระดาษไขคอมพิวเตอร ลวดเย็บ กระดาษ กาว  สมุดบัญชี สมุดประวัติ

ขาราชการ  แบบพิมพ  ผาสําลี  แปรงลบกระดาน  ตรายาง   ธงชาติ  สิ่งพิมพท่ีไดจากการซื้อหรือจากการจางพิมพ  

ของใชในการบรรจุหีบหอ    ข้ีผึ้ง   ขาตั้ง(กระดานดํา)   ท่ีถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่ม  ผาหมึกพิมพดีดไฟฟา  

เทปลบคําผิด     คาถายเอกสาร   น้ํายาลบคําผิด    สมุดเบอรสอง    กระดาษกาวสองหนา    กระดาษสี    ผาหมึก  

เครื่องพิมพดีด   ลวดเสียบกระดาษ   กระดาษชารท   ผาริมเขียว   เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ   

เครื่องดับเพลิง  พระบรมฉายาลักษณแผงปดประกาศ     กระดานดํา      รวมถึงกระดานไวทบอรด    แผนปายชื่อ  

หนวยงาน  แผนปายจราจร   หรือแผนปายตาง ๆ มูลี่    มานปรับแสง (ตอผืน)  พรม(ตอผืน)   นาฬิกาตั้งหรือแขวน   

เครื่องคํานวณเลข พระพุทธรูป   พระพรมรูปจําลอง  แผงก้ันหอง กระเปา ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  

(ปรากฏในแผนงาน บริหารท่ัวไป    งานบริหารท่ัวไป   300,000  บาท     และแผนงานรักษาความสงบภายใน 

งานปองกันฯ      15,000    บาท  งานรักษาความสงบ    12,000  บาท )
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2 คาวัสดุ  ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทยุ   ตั้งไว 101,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับไฟฟาและวิทยุ    เชน  สายไฟฟา    หลอดไฟ  ปลั๊กไฟฟา ฟวส   

สวิตซไฟฟา      ขาหลอดฟลูรอเรสเซนต   เบรกเกอร   มูฟวิ่งคอยส   คอนเดนเซอร  หลอดวิทยุ ทรานซิสเตอร   

สตารทเตอร  สายอากาศ  ลําโพง ไฟฉาย  อุปกรณเครื่องเสียงตามสายระบบเสียงตามสาย  ถานวิทยุ สื่อสาร  ฯลฯ   

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 80,000 บาท และแผนงานรักษาความ 

สงบภายใน  งานปองกันฯ   15,000 บาท งานรักษาความสงบ 6,000  บาท ) 

3 คาวัสดุ   ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว   ตั้งไว 35,000 บาท

เพ่ือจายเปนคา  ไมกวาด  ถังน้ํา  แปรง  เขง  มุง  ผาปูท่ีนอน  ปลอกหมอน  หมอน  ผาหม  ผาปูโตะ    

ถวยชามชอนสอม   แกวน้ํา  จานรองแกว   กระจกเงา   น้ํายาลางหองน้ํา  น้ํายาลางจาน  กอนหอมดับกลิ่น     

น้ําจืดท่ีซื้อจากเอกชน   น้ํายาถูพ้ืน   ปุงเตา   น้ํายาเช็ดกระจก   ผงซักฟอก   สบู  กระดาษชําระ  กระติกน้ํารอน   

กระติกน้ําแข็ง ผงซักฟอก  กะละมัง  ขันน้ํา  แปรงลางหองน้ํา โองน้ํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏใน 

แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 15,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ   

15,000  บาท  งานรักษาความสงบ  5,000  บาท )

4 คาวัสดุ  ประเภท  วัสดุกอสราง   ตั้งไว 55,000 บาท

เพ่ือจายเปนคา  ไมตางๆ  น้ํามันทาไม  ทินเนอร   สี  แปรงทาสี   ปูนซีเมนต  ปูนขาว  ทราย  อิฐหรอื

ซีเมนต บลอก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สวาน เลื่อย กบไสไม เหล็กเสน   

ตลับเมตร  อุปกรณประปา ทอตาง ๆ โถสวม  อางลางมือฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  

 15,000  บาท  และแผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ  10,000 บาท งานรักษาความสงบ 30,000  บาท )  

5 คาวัสดุ    ประเภท   วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 135,000 บาท

เพ่ือจายเปนคา แบตเตอรี่  ยางนอกยางใน สายไมล  ตลับลูกปน  น้ํามันเบรก เบาะรถ  หัวเทียน ไขควง น็อต 

 กระจกมองขางรถยนต ,   รถจักรยานยนต    กันชนรถยนต    ฟลมกรองแสง    เข็ดขัดนิรภัย   ไสกรองอากาศ  

ไสกรองน้ํามันเครื่องเข็มขัดนิรภัย ไสกรองเบนซิน/โซลา และอะไหลเครื่องยนตตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได   

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   40,000  บาท   และแผนงานรักษาความสงบฯ  งานปองกันฯ    

90,000   บาท   งานรักษาความสงบ  5,000  บาท )

6 คาวัสดุ   ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 545,000 บาท

เพ่ือจายเปนคา  น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามันดีเซล   เบนซิน  น้ํามันกาด น้ํามันเตา  แกสหุงตม

น้ํามันเครื่อง  น้ํามันจาระบี    ฯลฯ    ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  

265,000 บาท และแผนงานรักษาความสงบฯ งานปองกันฯ 250,000  บาท  งานรักษาความสงบ ฯ  30,000บาท )

7 คาวัสดุ  ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคา  กระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี       แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร วีดีโอเทป  

 มวนเทปเปลา เมมโมรี่สติกของกลองดิจิตอล  ลางอัดภาพขยายภาพ  ถานใสกลองถายรูป  ภาพถายดาวเทียม 

ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  3,000  บาท และแผนงานรักษา 

ความสงบ   ภายใน  งานปองกันฯ  2,000  บาท  งานรักษาความสงบ  5,000  บาท )

8 คาวัสดุ  ประเภท  วัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว 120,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาชุดปองกันภัยฝายพลเรือนและชุดเจาหนาท่ีเทศกิจ เชน เสื้อ กางเกง ผา  หมวก รองเทา ถุงมือ 

 เข็มขัด    ผาผูกคอเครื่องหมายยศและสังกัด  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน   

งานปองกันฯ     100,000  บาท  งานรักษาความสงบ  20,000 บาท)   
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9 คาวัสดุ   ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 65,000 บาท

เพ่ือจายเปนคา แผนหรือจานบันทึกขอมูล(Diskette , Floppy , Disk , Removable Disk ,Compact Disc, 

เทปบันทึกขอมูล (Reel Magnetic Tape , Cassette Tape  , Cartridge Tape)หัวพิมพ หรือ แถบพิมพสําหรับ 

เครื่องพิมพคอมพิวเตอรตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร     กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแปน 

อักขระ หรือแปนพิมพ  เมนบอรด (Main Board)  เมมโมรี่ซิป (Memory Chip)  เชน RAM   คัตซีทฟตเดอร  

เมาส (Mouse) ปริ๊นเตอรสวิตชิ่งบอกซ(Printer Switch Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hup) แผนวงจร 

อิเล็กทรอนิกส (Card)เชนEthernet Card, Land card , Anti virus Card ) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูล 

แบบตาง ๆ  เชน แบบดิสกเก็ต (Diskette)  แบบฮารดดิสก (Hard Disk) แบบซีดีรอม  (CD-ROM) แบบออพติคอล  

เปนตน เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม  โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟแวรท่ีมีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000.- 

บาท ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  40,000  บาท     และ 

แผนงานรักษา ความสงบภายใน  งานปองกันฯ  15,000  บาท งานรักษาความสงบ  10,000  บาท)

10 คาวัสดุ   ประเภท   วัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว 300,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาทอดูด  หัวฉีด  สายสงน้ําดับเพลิง ขอตอ  ขอแยก เครื่องดับเพลิงเคมี พรอมตูเก็บสายดับเพลิง  

 ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันฯ)

11 คาวัสดุ   ประเภท  วัสดุอ่ืน ๆ ตั้งไว 3,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไมสามารถตั้งจายได ในวัสดุประเภทใดได เชน ผาใบ ผาพลาสติก คลิปติดบัตร 

พลาสติก ใสบัตรมิเตอรน้ํา ,มิเตอรไฟฟา ซองใสบัตรฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  

งานบริหารท่ัวไป)

1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไวรวม 1,371,000 บาท

1.4.1 ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 1,036,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสํานักงานเทศบาล  และอาคารสถานียอยมิตรภาพ  ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคบานไผ  

ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 1,000,000  บาท  และแผนงานรักษา 

ความสงบฯ  งานปองกันฯ  36,000  บาท)

1.4.2  ประเภทคาน้ําประปา ตั้งไว 95,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสํานักงานเทศบาล อาคารศูนยบริการรวม(อาคารท่ีดินหลังเกาอําเภอบานไผ) อาคาร 

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  อาคารวิทยุสื่อสาร  อาคารสถานียอยมิตรภาพ   ตั้งจายจากเงินรายได   

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป   งานบริหารท่ัวไป 60,000   บาท   และแผนงานรักษาความสงบภายใน  

งานปองกันฯ  35,000  บาท ) 

1.4.3  ประเภทคาโทรศัพท ตั้งไว 140,000 บาท

เพ่ือจายเปน คาโทรศัพททางไกล    ภายในประเทศ  ,  คาโทรศัพทเคลื่อนท่ี    ของเทศบาลเมืองบานไผ  

ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไปงานบริหารท่ัวไป)

1.4.4  ประเภทคาไปรษณีย ตั้งไว 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ ซื้อตราไปรษณียอากร คาเชาตูไปรษณีย ตั้งจายจากเงินรายได  

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป)



 3-47

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไวรวม 120,000 บาท

1.5.1 เงินอุดหนุนชมรมขาราชการบําเหน็จ  บํานาญบานไผ ตั้งไว 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนชมรมขาราชการเกษียณอําเภอบานไผ ตามหนังสือ ท่ี ชบผ.30/2552  ลงวันท่ี

10 มีนาคม 2552  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป) จากแผนพัฒนา 

 สามป  (พ.ศ.2555-2557)  ตามยุทธศาสตรท่ี 1.1   หนาท่ี 5-4  โครงการท่ี  1

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

1.5.2 เงินอุดหนุนท่ีวาการอําเภอบานไผ ตั้งไว 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนท่ีวาการอําเภอบานไผ ตามโครงการ "จัดงานรัฐพิธี  ประจําป 2554 อําเภอบานไผ  

จังหวัดขอนแกน"  ตามหนังสืออําเภอบานไผ ท่ี ขก 0217 / 2673 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 จายจากเงิน    

อุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) 

ตามยุทธศาสตร ท่ี 3.3   หนาท่ี 5-61  โครงการท่ี  3

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

1.5.3 เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบานไผ ตั้งไว 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอบานไผ  ตามหนังสืออําเภอบานไผ  ท่ี ขก 0217/1921    ลงวันท่ี 9  

มิถุนายน 2554    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 

จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)  ตามยุทธศาสตร  ท่ี 1.1   หนาท่ี 5-4   โครงการท่ี  2

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

1.5.4 เงินอุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด ตั้งไว 70,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนโครงการปฏิบัติการเพ่ือเอาชนะยาเสพติด  อําเภอบานไผ, สถานีตํารวจภูธรบานไผ 

และจังหวัดขอนแกน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกันฯ)       

จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2555-2557)  ตามยุทธศาสตร  ท่ี 2.3  หนาท่ี 5-44  โครงการท่ี  3

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

1.6 หมวดรายจายอ่ืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ตั้งไวรวม 10,000 บาท

1.6.1 คาจางเหมาบุคคลภายนอกประเมินผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ(โบนัส)

10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจางเหมาองคกรหรือสถาบันกลาง  เพ่ือเปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ  

ของผูบริการตามมติการประเมิน  ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดไว  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี   

มท 0804.5/ ว 2073  ลงวันท่ี 17   มีนาคม 2549   เรื่อง การกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับ 

ขาราชการหรือ พนักงานสวน ทองถ่ินตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป)
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2 รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไวรวม 203,200 บาท

2.1 หมวดครุภัณฑ ตั้งไว 33,200 บาท

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไวรวม 33,200 บาท

 -โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ้นเตอร ตั้งไวรวม 33,200 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ้นเตอร จํานวน 1  ชุด รายละเอียดดังนี้ CPU  ไมนอยกวา 

2  แกนหลัก และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.5  GHz   และมีความเร็วของหนวยความจําหรือมี HTT  

ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz  จํานวน 1 หนวย มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหนวย

ความจําขนาดไมนอยกวา 512  MB มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR3  หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา 4 GB  

มีหนวยจัดเก็บขอมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอยกวา  500  GB  จํานวน  1 หนวย    

มี DVD - RW  หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000  Mbps  จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง มีจอภาพแบบ LCD  มี Contrast  Ratio ไมนอยกวา 600:1  และมีขนาดไมนอย กวา 18  นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย เครื่องปริ้นเตอรชนิดเลเซอร/ชนิด LED  ขาวดํา  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600X600   

dpi มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 18 หนา/นาที  มีหนวยความจํา (Memory)  ขนาดไมนอยกวา  8  MB 

มี Interface  แบบ 1x Parallel หรือ 1 xUSB 2.0  หรือดีกวา จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบเรียบรอย)จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)  ตามยุทธศาสตร  ท่ี 7.3 

2.2 หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 170,000 บาท

 -โครงการจัดทําปายช่ือถนน ซอยชุมชนตางๆในเขตเทศบาลเมืองบานไผ

ตั้งไวรวม 170,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจําทําปายชื่อถนน  ซอยชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  ตามแบบของเทศบาล

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป)จากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2555-2557)ตามยุทธศาสตร   

ท่ี 2.1     หนาท่ี 5-8  โครงการท่ี 1

******************
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ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น ตั้งไวรวม 3,001,000    บาท

      1. รายจายประจํา ตั้งไวรวม 2,869,000    บาท    

         1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 1,257,300    บาท

1.1.1 ลักษณะเงินเดือน ตั้งไวรวม 1,105,300    บาท

 ประเภท  เงินเดือนพนักงาน      ตั้งไว 1,081,300    บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล กองวิชาการฯ   พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนในปงบประมาณ 2555

ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ(112) )

 ประเภท  เงินเพิ่มตางๆ      ตั้งไวรวม 24,000    บาท

 เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวขาราชการสวนทองถิ่น ตั้งไว 8,400    บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหาร 

ท่ัวไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ(112) )

 เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสําหรับขาราชการตามระเบียบฯ ตั้งไว 15,600    บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน 

บริหารท่ัวไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ(112) )

1.1.2 ลักษณะเงินคาจางประจํา ตั้งไวรวม 152,000    บาท

 ประเภท  เงินคาจางประจํา      ตั้งไว 134,000    บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาจางใหแกลูกจางประจําพรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินคาจางประจํา กองวิชาการและแผนงาน        

จํานวน  1  อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) )

 ประเภท  เงินเพิ่มตางๆ      ตั้งไวรวม 18,000    บาท

เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวลูกจางประจําตามระเบียบฯ ตั้งไว 18,000    บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหาร 

ท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ(112) )

1.2 หมวดคาจางช่ัวคราว ตั้งไวรวม 197,200    บาท

 ประเภท  เงินคาจางช่ัวคราว      ตั้งไว 161,200    บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางของเทศบาล  พรอมท้ังเงินท่ีไดรับจากการพิจารณาเลื่อนข้ัน เพ่ือจาย       

เปนเงินคาตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจางท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีระดับ 

ดีข้ึนไป จํานวน (3 -5%) ของอัตราคาตอบแทนกอนในปนั้น ตามประกาศคณะกรรมการฯ ปฏิบัติหนาท่ีในงานจัดทํา 

งบประมาณ  จํานวน 1 อัตรา  งานบริการขอมูลขาวสารทางทองถ่ิน จํานวน  1  อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน 

แผนงานบริหารท่ัวไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

 ประเภท  เงินเพิ่มตางๆ      ตั้งไวรวม 36,000    บาท

เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวพนักงานจางตามระเบียบฯ ตั้งไว 36,000    บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางของเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผน 

งานบริหารท่ัวไป    งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) )

หนวยงานกองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามหนวยงาน
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1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 1,299,500   บาท    

1.3.1  คาตอบแทน ตั้งไวรวม 125,000   บาท    
คาตอบแทน  ประเภทการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                 ตั้งไว 20,000   บาท    
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจาง และพนักงานจาง ท่ีมีคําสั่งใหมาปฏิบัติ 

งานนอกเวลาราชการตามความจําเปนและเรงดวน ซึ่งมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผน 
งาน บริหารท่ัวไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) )

คาตอบแทน ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล                                              ตั้งไว 100,000   บาท    
เพ่ือจายเปนสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล  ใหแกพนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคลในครอบครัวท่ีเบิกไดตาม 

ระเบียบ ฯ    ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) )
คาตอบแทน ประเภท  คาเบ้ียประชุม                                            ตั้งไว 5,000   บาท    
เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงประชุมกรรมการ ท่ีสามารถเบิกจายไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎใน 

แผนงานบริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) )
1.3.2  คาใชสอย ตั้งไวรวม 958,500   บาท    
คาใชสอย   ประเภท  ก. รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ     ตั้งไว 740,000   บาท    
    -  รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการอ่ืนๆ ตั้งไว 120,000   บาท    
เพ่ือจายเปนคารับวารสาร หนังสือพิมพ หนังสือตาง ๆและระเบียบตาง ๆ  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน

คาเย็บเลมหนังสือ เขาปกหนังสือ คาจางเหมาบริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวของรวมท้ังคาจางเหมาคาแรงงานทําเอกสาร คาธรรมเนียม   
ศาล   อัยการ  ทนายความ   เก่ียวกับการดําเนินการทางคดีความของเทศบาลท่ีตองชําระคาธรรมเนียมตามกฎหมาย  หรือ 
คาธรรมเนียมในการระวังชี้แนวเขตท่ีดิน  กรมท่ีดิน  หรือรายจายอ่ืนๆ ท่ีเขาลักษณะนี้  รวมท้ังคาจางเหมาจัดทําวิดีทัศน  
และเว็บไซตของเทศบาล ,คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ใหปฏิบัติงานของรัฐ ท้ังงานท่ีใชแรงงาน 
งานท่ีใชทักษะฝมือและงานทางวิชาการ เปนตน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานการบริหารท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ )

 -โครงการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร ตั้งไว 25,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาติดตั้งอุปกรณท่ีใชสําหรับการเชื่อมตอเครือขายคอมพิวเตอร   และอุปกรณเครอืขายอ่ืน   

ติดตั้งระบบไฟฟา   ระบบเครือขายแบบใชสายสัญญาณ    (LAN : UTP-CAT-5)    ระบบไรสาย  (Wireless Lan Card)   
อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย( Wireless  Access  point)   อุปกรณกระจายสัญญาณ(Switch) และอุปกรณ ท่ีจําเปนอ่ืน     
โดยสามารถกระจายสัญญาณ ไดครอบคลุมทุกกอง/ฝาย   ภายในสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ  และจุดบริการดาน 
IT/ICT ของเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได    (ปรากฎในแผนงานการบริหารท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ(112) )
( จากแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2555- 2557 )    ตามยุทธศาสตรท่ี 6.2  หนา 5-82 โครงกาท่ี 5 )

 -โครงการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานของเทศบาลฯ        ตั้งไว 320,000   บาท    
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ,แผนปลิว,จุลสาร,วารสาร,ปฏทิน,วีดิทัศน รายงานผล 

การดําเนินงานของเทศบาลฯ ปายประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ ฯลฯ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปทราบ 
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป
(พ.ศ. 2555-2557)ตามยุทธสาสตรท่ี 6.2  หนา 5-83 โครงการท่ี 7 ) 

 -โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรู ICT เทศบาลเมืองบานไผ            ตั้งไว 250,000   บาท    
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงสถานท่ีและติดตั้ง    ระบบเครื่องเสียง  ,  เครื่องปรับอากาศ  1  เครื่อง  ,  

เครื่องคอมพิวเตอร (แมขาย 1 เครื่อง ท่ัวไป 10 เครื่อง) , เครื่องปริ๊นเตอร 1 เครื่อง , เครื่องสแกนเนอร 1 เครื่อง ,  
เครื่องโปรเจคเตอรพรอมจอรับภาพ 1 ชุด , โตะเกาอ้ีคอมพิวเตอร 11 ชุด , พรอมจัดวางระบบคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 
และติดตั้ง  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน บริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ )(จากแผนพัฒนา 
เทศบาลสามป พ.ศ. 2555-2557 ยุทธสาสตรท่ี 3.1  หนา 5-49 โครงการท่ี 4 )
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 -โครงการพัฒนาเว็บไซตเพื่อการบริการขอมูลสารสนเทศฯ            ตั้งไว 25,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการบริการขอมูลสารสนเทศของหนวยงาน ตั้งจายจากเงินรายได  

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ )(แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2555-2557 ยุทธศาสตรท่ี 6.2  

หนา 5-83  โครงการท่ี 8

2  คาใชสอย ประเภท ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน   ตั้งไว 20,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑของกองวิชาการฯ   เชน         รถยนต       รถจักรยานยนต    

เครื่องทําน้ําเย็น  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  Printer เครื่อง Laser   เครื่องสแกนเนอรและอ่ืนๆ ท้ังในสวนท่ีเปนครุภัณฑและ    

อุปกรณระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ  โตะ    เกาอ้ี    ตูเก็บเอกสาร   ชั้นเก็บเอกสาร   เครื่องปรับอากาศ   เครื่องฟอกอากาศ     

เครื่องพิมพดีด โทรทัศน  วีดิโอและครุภัณฑคอมพิวเตอรอ่ืนๆ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ     ครุภัณฑสํานักงาน     รวมท้ัง 

คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน            ท่ีอาจชํารุดเสียหายนอกเหนือจากประเภทท่ีตั้งไวในงบประมาณ          ฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินรายได    (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ(112) )

3  คาใชสอย  ประเภท ค. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                  ตั้งไว 148,500   บาท    

เพ่ือจายตามโครงการตางๆดังนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 

  -โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นอยางมีสวนรวม                    ตั้งไว 30,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการจัดประชุมประชาคมเมืองเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน เชน การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล       

เปนตนการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองแลกเปลียนเรียนรู ทบทวนแนวทางการพัฒนาเทศบาล   สมนาคุณวิทยากร   

คาอาหาร   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ  คาอุปกรณตางๆ   และการจัดทําเอกสาร  ตลอดจนคาใชจายในการ

จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของตามโครงการ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไปงานวางแผนสถิติและ

วิชาการ(112) ) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป พ.ศ.2555-2557 )  ตามยุทธศาสตรท่ี  7.1 หนา  5 - 86  โครงการท่ี  8)

 -โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศแกประชาชน 

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ            ตั้งไว 20,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการอบรม  คาพิธีการ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   

คาวัสดุ อุปกรณในการอบรมคาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ          คาใชจายอ่ืนๆ      ท่ีจําเปนในการฝกอบรม         

ตั้งจายจากเงินรายได                (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ( 112) )  

( จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2555-2557)  ตามยุทธศาสตรท่ี 3.1 หนา 5 - 49  โครงการท่ี 3)  

 -โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรในองคกร

           ตั้งไว 15,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการอบรม  คาพิธีการ  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ 

อุปกรณ ในการอบรมคาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ   คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการฝกอบรม  ตั้งจายจากเงินรายได  

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ (112) ) (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป(พ.ศ. 2555-2557)  

ตามยุทธศาสตรท่ี 7.2 หนา 5 - 90  โครงการท่ี 12 ) แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ

 -โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและกฏหมายควรรู                   ตั้งไว 15,000        บาท

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการเผยแพรและอบรมใหความรู  คาพิธีการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง  

และเครื่องดื่ม  คาวัสดุ อุปกรณในการอบรมคาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ  คาเอกสารเผยแพร    และ คาใชจายอ่ืนๆ       

ท่ีจําเปน ในการฝกอบรม ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ( 112) )  

( จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2555-2557)  ตามยุทธศาสตรท่ี 1.1 หนา 5 - 6  โครงการท่ี 10)  
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 -โครงการจัดตั้งเครือขายประชาสัมพันธในชุมชน             ตั้งไว 40,000        บาท

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการเผยแพรและอบรมใหความรู คาพิธีการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง  

และเครื่องดื่ม  คาวัสดุ อุปกรณในการอบรมคาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพตางๆ  คาเอกสารเผยแพร    และ คาใชจายอ่ืนๆ       

ท่ีจําเปนในการฝกอบรม     ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ( 112) )  

( จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2555-2557)  ตามยุทธศาสตรท่ี 6.2 หนา 5 - 83  โครงการท่ี 9)  

 -โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถิ่น             ตั้งไว 28,500        บาท

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถ่ิน      รวมไปถึงการอบรมใหความรู คาพิธีการ  

คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ เครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณในการอบรมคาพิมพเอกสารและสิง่พิมพตางๆ      

คาเอกสารเผยแพร และ คาใชจายอ่ืนๆ    ตั้งจายจากเงินรายได      (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไปงานวางแผนสถิติและ 

วิชาการ( 112) )( จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2555-2557)  ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3 หนา 5 - 105  โครงการท่ี 71)  

4  คาใชสอย   ประเภท  ง. รายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน

                                   ตั้งไว 50,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาลง

ทะเบียนคาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและ คาธรรมเนียมอ่ืนๆ 

ใหแกพนักงานเทศบาลท่ีมีคําสั่งใหไปราชการ ไปอบรม  ไปประชุมสัมมนาตางทองถ่ิน ในราชอาณาจักร  ตั้งจายจากเงิน 

รายได (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

1.3.3 คาวัสดุ ตั้งไวรวม 216,000   บาท    

1. คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุสํานักงาน            ตั้งไว 70,000   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  สิ่งพิมพท่ี  ไดจากการซื้อหรือจากการจางพิมพ ตะแกรงวางเอกสาร

ผาหมึกพิมพดีด น้ํายาลบคําผิด ปากกาเนนคํา สมุดเบอรสอง  กระดาษกาวสองหนา  มีดคัตเตอร  น้ําดื่ม  กระดาษสีตาง ๆ

ลวดเสียบกระดาษ  กระดาษชารด สีเมจิ กุญแจ  กระดานไวนบอรด ใบมีดคัตเตอร มูลี่ หมึกเติมตลับชาติ กรรไกรวารสาร

ตลับชาด  กระดาษสําหรับเครื่องเลเซอร  สมุดกาวโนต ปากกาเนนคํา  ท่ีประทับ(ตราประทับ) กลองเก็บหนังสือ-เอกสาร 

ท่ีข้ันหนังสือ นิตยสาร หนังสือ  แบบพิมพ  เอกสารตาง ๆ  สําหรับระบบสารสนเทศ ฯ คาถายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน  

รายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

2. คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ            ตั้งไว 20,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ  ท่ีเก่ียวกับไฟฟาและวิทยุตาง ๆ   เชน    ฟวส   เทปพันสายไฟฟา   สายไฟฟา  

ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา  ลูกถวยสายอากาศ หลอดวิทยุทรานชิตเตอร   และชิ้นสวนวิทยุ   รีซีสเตอร   ลําโพง   

มูฟวิ่งคอยส  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ  เบรกเกอร  สายอากาศหรือเสาอากาศ โคมไฟฟา  ไมโครโฟน ผังแสดงวงจรตางๆ 

 ไฟฉายสปอตไลท  เครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ  เครื่องสัญญาณเตือนภัย ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))

3.  คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุงานบานงานครัว            ตั้งไว 1,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด  ถาด มีด เขง ถวยชาม ชอนสอม แกวน้ํา จานรองแกว

กระจกเงา ถังน้ํา น้ํายาลางจาน  กอนดับกลิ่น  ยาฆาแมลง  น้ํายาเช็ดกระจก สเปรหอม  สบู จาน น้ําจืดท่ีซื้อมาจากเอกชน

น้ํายาถูพ้ืน บุงเตา  ผงซักฟอก  กระดาษชําระ  กระติกน้ํารอน  กระติกน้ําเย็น  หมอไฟฟา  กระทะไฟฟาฯลฯตั้งจายจากเงิน 

รายได  (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))
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4.  คาวัสดุ   ประเภท   วัสดุยานพาหนะและขนสง            ตั้งไว 10,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคา  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล  เพลา  ตลับลูกปน น้ํามันเบรก  เบาะรถ หัวเทียน  ไขควง

นอตและสกรู  กระจกมองขางรถยนต , รถจักรยานยนต   กันชนรถยนต   ฟลมกรองแสง   เข็มขัดนิรภัย  ไสกรองอากาศ  

ไสกรองน้ํามันเครื่อง      ไสกรองเบนซิน     ไสกรองโซลา     และอะไหลเครื่องยนตตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))  

                 5.   คาวัสดุ   ประเภท   วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น            ตั้งไว 40,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาน้ํามันดีเซล    น้ํามันกาด    น้ํามันเบนซิน   น้ํามันเตา    ถาน    แกสหุงตม   น้ํามันจารบี น้ํากลั่น  

น้ํามันเครื่อง  และอ่ืน ๆฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ(112))

6.   คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร            ตั้งไว 15,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคากระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี   แถบบันทึกเสียงหรือภาพ    (ภาพยนตร  วีดีโอ  แผนวีซีดี)

ฟลมสไลด รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการลางอัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพกลอง ระวิงใสฟลม

ภาพยนต เครื่องกรอเทป กระเปาใสกลองถายรูป เลนสซูม ถานฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (แผนงานบริหารท่ัวไป)  

7.  คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุคอมพิวเตอร            ตั้งไว 60,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาวัสดุและอุปกรณคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล(Diskette,FloppyDisk,Removable) 

Disk , Compact Disc , Digital Video Disc )  เทปบันทึกขอมูล   (Reel  Magnetic Tape ,  Cassette-Tape ,  

Cartridge Tape) หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร   ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร

แผนกรองแสงกระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ กระดาษใชสําหรับเครื่องสแกนเนอร เมนบอรด 

(MainBoard)เมมโมรี่ชิป(MemoryChip)เชน Ram คัตชีทฟดเดอร(CutSheetFeeder)เมาส(Mouse)พริ้นเตอรสวิตซิ่งบอกซ 

(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub)แผนวงจรอิเล็กทรอนิคส(Card) เชนEthernet Card , Lan Card , 

Anti virus ,Card Sound Card) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆเชนแบบดิสเก็ตต(Diskette) แบบฮารดดิสต 

(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล  (Optical)  แบบทีวีเอาท (TV-OUT)โปรแกรมคอมพิวเตอร   หรือ

ซอฟตแวรท่ีมีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000.- บาท และอ่ืน ๆ  สําหรับระบบงานสารสนเทศ   ระบบเครือขาย   Internet  

Handy Driveวัสดุ/อุปกรณเชื่อมตอคอมฯ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ (112))  

1.4   หมวดคาสาธารณูปโภค     ตั้งไวรวม    100,000 บาท แยกเปน

1.4.1    ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม            ตั้งไว 100,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต (Internet)  ตามโครงการเครือขาย Internet  ตามหนังสือ  

ท่ี มท 0808.3/ว 2351  ลงวันท่ี 10  กรกฎาคม 2546 ขอ7.2  คาสื่อสารผานดาวเทียม และคาสื่อสารอ่ืนๆ และใหหมายความ

รวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ   ตั้งจายจากเงินรายได

1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไวรวม 115,000       บาท

1.4.1   ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม         ตั้งไว 115,000       บาท

เพ่ือจาย เก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต (Internet)   ตามโครงการเครือขาย    Internet    ตามหนังสือ    ท่ี 

มท 0808.3/ว 2351 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2546 ขอ 7.2 คาสื่อสารผานดาวเทียมและคาสื่อสารอ่ืนๆ และใหหมายความรวม

ถึงคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ           ตัง้จายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ (112))
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      2. รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไวรวม 132,000    บาท     

          2.1 หมวดคาครุภัณฑ ตังไวรวม 32,000    บาท

2.1.1 ประเภท   ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไวรวม 12,000    บาท

 -โครงการจัดซ้ือ เครื่องสํารองไฟฟาสําหรับ  Server        ตั้งไว 12,000         บาท

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาสําหรับเครื่องแมขาย (Server)  จํานวน 2 เครื่อง   คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1KVA / 700W หรือดีกวา

- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที

จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ (112))(จากแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2555 - 2557)  ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3  หนา 5-104  โครงการท่ี 70 )  

2.1.2 ประเภท   ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ตั้งไวรวม 20,000    บาท

 -โครงการจัดซ้ือกลองถายภาพเคลื่อนไหว         ตั้งไว 20,000         บาท

จัดซื้อกลองถายภาพเคลื่อนไหว  จํานวน  1  ตัว  คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้  มีรูปแบบการบันทึกวีดีโอ  AVCHD

บันทึกภาพนิ่งได  ความละเอียดไมนอยกวา  3.0 ลานพิกเซล  ซูมเลนส  ไมนอยกวา  25  เทา ดิจิตอลซูม ไมนอยกวา  

300 เทา  จอ LCD กวาง ไมนอยกวา  2.7 นิ้ว  มีระบบปองกันการสั่นไหว  หนวยความจํา Internal  Memory 

(หนวยความจําภายใน)  ไมนอยกวา  16  GB รองรับหนวยความจําภายนอกประเภท SDHC  Memory Card ได

จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ (112))(จากแผนพัฒนาเทศบาล  (พ.ศ.2555 - 2557)  ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3  หนา 5-104  โครงการท่ี 70 )  

         2.2  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไวรวม 100,000       บาท    

 -โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ         ตั้งไว 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงปายประชาสัมพันธ พรอมอุปกรณเสริมและติดตั้ง รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี 

เทศบาลกําหนดตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานวางแผน สถิติและวิชาการ (112))

(จากแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2555 - 2557) ตามยุทธศาสตรท่ี 6.2 หนา  5 - 83  โครงการท่ี 6 )

***************************************
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งบประมาณรายจายท้ังสิ้น ตั้งไวรวม 6,228,980 บาท

1 รายจายประจํา ตั้งไวรวม 6,036,300 บาท

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 3,693,300 บาท

1.1.1 ลักษณะเงินเดือน ตั้งไว 3,329,000 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 3,137,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาลพรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนในปงบประมาณ 2555  จํานวน  12  อัตรา

 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป    งานบริหารงานคลัง)

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 192,000 บาท

เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 67,200 บาท

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป     

งานบริหารงานคลัง) 

เงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนทองถิ่น ตั้งไว 67,200 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของ ผอ.กองคลังในอัตราเดือนละ5,600 บาทจํานวน1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได 

 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวสําหรับขาราชการตามระเบียบฯ ตั้งไว 33,200 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานเทศบาล   ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน 

แผนงาน บริหารงานท่ัวไป    งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษ ตั้งไว 16,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ในกรณีเงินเดือนถึงข้ึนสูงสุดของอันดับ จํานวน 1 อัตรา 

 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป    งานบริหารงานคลัง)

 เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสําหรับขาราชการตามระเบียบฯ ตั้งไว 8,400  บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน 

บริหารท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง )

1.1.2 ลักษณะคาจางประจํา ตั้งไว 364,300 บาท

ประเภทเงินคาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 351,700 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางประจําพรอมท้ังเงินปรับปรุงคาจาง งานธุรการ 1  อัตรา  งานแผนท่ีภาษีฯ จํานวน  1  อัตรา   

รวม 2 อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป    งานบริหารงานคลัง)

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 12,600 บาท

ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวสําหรับลูกจางประจําตามระเบียบฯ ตั้งไว 1,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวแกลูกจางประจํา ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงาน 

บริหารงานท่ัวไป    งานบริหารงานคลัง)

หนวยงานกองคลัง

งบประมาณรายจายท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ  2555

เทศบาลเมืองบานไผ

                    อําเภอบานไผ   จังหวัดขอนแกน                      

รายจายจําแนกตามหนวยงาน
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ประเภทเงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษ ตั้งไว 11,600 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา ในกรณีเงินเดือนถึงข้ึนสูงสุดของอันดับ จํานวน 1 อัตรา 

 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป    งานบริหารงานคลัง)

1.2 หมวดคาจางช่ัวคราว ตั้งไว 589,600 บาท

ประเภทเงินคาจางช่ัวคราว  ตั้งไว 481,600 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางของเทศบาล  พรอมท้ังเงินท่ีไดรับจากการพิจารณาเลื่อนข้ันคาตอบแทน 

ตามผลการประเมินการปฏิบัติและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจาง       ท่ีมีผลการปฏิบัตงานท่ีมีระดับดีข้ึนไป จํานวน  

(3% - 5%) ของอัตราคาตอบแทนกอนในปนั้น   ตามประกาศคณะกรรมการฯ    ปฏิบัติหนาท่ีใน   งานธุรการ   1  อัตรา  

งานแผนท่ี ฯ 1 อัตรา  งานพัสดุฯ 1อัตรางานผลประโยชนฯ 3 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน 

ท่ัวไปงานบริหารงานคลัง)

ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจางตามระเบียบฯ ตั้งไว 108,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางของเทศบาล   ตั้งจายจากเงินรายได  

 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป    งานบริหารงานคลัง)

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 1,324,400 บาท

1.3.1 หมวดคาตอบแทน ตั้งไว 282,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 60,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและลูกจางเทศบาล  

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง)

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 80,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจางประจําท่ีมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง)

ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 70,000 บาท

เพ่ือจายเปนคารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาลและลูกจางประจํา ท่ีมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง)

ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 42,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเชาบานพนักงานเทศบาล   ท่ีมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง)

ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งไว 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกเทศบาลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง)

1.3.2 คาใชสอย 622,400 บาท

ประเภท  ก.  รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 437,400 บาท

 - เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการประเภทตางๆ ตั้งไว 87,000 บาท

เพ่ือจายเปนคารับวารสาร  หนังสือพิมพ  หนังสือระเบียบตาง ๆ  คาจางเหมาบริการและคาธรรมเนียมตาง ๆ  ฯลฯ  

คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ใหปฏิบัติงานของรัฐ ท้ังงานท่ีใชแรงงาน งานท่ีใชทักษะฝมือและงานทาง

วิชาการ เปนตน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง)
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 -เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับสํานักงานธนารักษพื้นท่ีขอนแกน กระทรวงการคลัง    ตั้งไว 120,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาเชา คาธรรมเนียม เงินประกันฯ คาตอบแทน ฯลฯ    สําหรับสํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีขอนแกน  

กระทรวงการคลัง โครงการกอสรางและปรับปรุงตลาดสดเทศบาลฯ ตั้งจายเงินรายได (แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

งานบริหารงานคลัง)  

 -โครงการจางเหมา ร.ป.ภ. (ยาม) ตลาดสดเทศบาลฯ ตั้งไว 76,800 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมา ร.ป.ภ. (ยาม) ดูแลรักษาทรัพยสินภายในตลาดสดเทศบาลจํานวน1 อัตราๆละ 6,400 บ/ด

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2555-2557 

ตามยุทธศาสตรท่ี 2.2 หนา 5-43  โครงการท่ี 34 )

 -โครงการจางเหมาจัดเก็บคาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย ตั้งไว 153,600 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาพนักงานจางจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยใหครอบคลุมท่ัวทุกชุมชน    จํานวน   2  

อัตราๆ ละ 6,400บาท/เดือน ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง)  จากแผน 

พัฒนาสามป  พ.ศ. 2555-2557 ตามยุทธศาสตร ท่ี 7.3 หนา  5-95  โครงการท่ี  21

ประเภท  ข.  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 80,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินของทางราชการ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร   

ครุภัณฑยานพาหนะ ครุภัณฑงานบานงานครัว และครุภัณฑอ่ืนๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน 

ท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง)

ประเภท  ค.  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 25,000 บาท

 -โครงการภาษีคืนกําไร ตั้งไว 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาของท่ีระลึก ของขวัญ ของรางวัล  มอบใหแกผูมาชําระภาษีและคาธรรมเนียม ตรงตามกําหนดระยะ 

เวลา ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ. 2555-2557

ตามยุทธศาสตร ท่ี 7.3  หนา 5-94 โครงการท่ี 14)

 -โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธความรูดานภาษีอากรและคาธรรมเนียม ตั้งไว 3,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดทําแผนพับประชาสัมพันธความรูดานภาษีอากรและคาธรรมเนียมตาง ๆ   ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง จากแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2555-2557  ตามยุทธศาสตร ท่ี 6.2  

หนา 5-82  โครงการท่ี  1 )

 -โครงการจางเหมาประชาสัมพันธภาษีคืนกําไรทางสื่อวิทยุ เคเบิลทีวี หนังสือพิมพ    ตั้งไว 2,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาประชาสัมพันธภาษีคืนกําไรทาง     สื่อวิทยุ       เคเบิลทีวี       หนังสือพิมพ

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  จากแผนพัฒนาสามป

พ.ศ. 2555-2557  ตามยุทธศาสตรท่ี  6.2  หนา  5-82  โครงการท่ี  2 )

ประเภท  ง.   รายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ ตั้งไว 80,000 บาท

                รายจายหมวดอ่ืน ๆ

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ีใหแกพนักงาน 

ลูกจางประจําและพนักงานจาง  ของเทศบาล    ท่ีไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ          ตั้งจายจากเงนิรายได      

 (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานคลัง)

1.3.3 คาวัสดุ ตั้งไวรวม 420,000 บาท

คาวัสดุ  ประเภท  วัสดุสํานักงาน ตั้งไว 200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ น้ําดื่ม คาถายเอกสาร ชุดหมึกเครื่องถายเอกสาร เครื่องอัดสําเนาดิจิตอล 

ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง)
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คาวัสดุ   ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 6,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อสายไฟฟา หลอดไฟฟา สตาทรเตอร บัลลาส  สายอากาศ   และวัสดุอ่ืน ๆ  ท่ีอยูในประเภท

วัสดุไฟฟาและวิทยุ   ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง)

คาวัสดุ  ประเภท   วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 3,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อไมกวาด  ผงซักฟอก กะละมัง   แกวน้ํา   ขันน้ํา   น้ํายาลางจาน    ถังน้ํา     และวัสดุอ่ืนท่ีอยู

ในประเภทวัสดุงานบานงานครัว  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง)

คาวัสดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 10,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อแบตเตอรี่   ทอไอเสีย   ยางนอกยางใน   วัสดุอ่ืนท่ีอยูในประเภทคาวัสดุยานพาหนะขนสง ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป    งานบริหารงานคลัง)

คาวัสดุ   ประเภท   วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 116,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เพ่ือใชกับรถยนตและรถจักรยานยนต    เชน   น้ํามันดีเซล/เบนซิน   

แกสโซฮอล น้ํามันเครื่องและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับเครื่องยนต ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารงานคลัง)

คาวัสดุ   ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 15,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดทําแผนปาย แผนผา กระดาษโปสเตอร แผนพับประชาสัมพันธตางๆ แถบบันทึกเสียง,ภาพถาย 

วีดีโอ  รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการลาง   อัด   ขยาย   กระเปาใสกลองถายรูป   ถาน  แบตเตอรรี่กลองดิจิตอล และวัสดุอ่ืน

ท่ีอยูในประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรฯลฯ ตั้งจายเงินรายได(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง)

คาวัสดุ  ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 70,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  แผนดิสด  แผน  CD , VCD    ชุดหมึกเครื่องพิมพเลเซอรแฮนดิไดท   และ 

วัสดุอ่ืน   ท่ีอยูในประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร  ฯลฯ      ตั้งจายจากเงินรายได    (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป   

งานบริหารงานคลัง)

1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไวรวม 400,000 บาท

1  ประเภท   คาน้ําประปา                               ตั้งไว 80,000 บาท

 -เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาตลาดสดเทศบาลเมืองบานไผ

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง)

2 ประเภท    คาไฟฟา                                      ตั้งไว 320,000 บาท

 -เพ่ือจายเปนคาไฟฟาตลาดสดเทศบาลเมืองบานไผ

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง)

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไวรวม 29,000 บาท

 - อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอบานไผ ตั้งไว 29,000 บาท

เงินอุดหนุนโครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ  สนับสนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางของ  อปท.อําเภอ 

บานไผ  ตามหนังสือท่ี ขก 0037.15/885 ลว.17 พ.ค.2553  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  

งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2555-2557  ตามยุทธศาสตร ท่ี 6.2  หนา 5-83  โครงการท่ี 10

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)
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2 รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว 192,680 บาท

2.1 หมวดครุภัณฑ ตั้งไว 72,680 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไวรวม 6,280 บาท
 -โครงการจัดซ้ือโตะทํางาน ระดับ 8 ตั้งไว 4,400 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 8 จํานวน 1 ตัว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหาร

งานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2555-2557 ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3 หนา 5-94 โครงการท่ี 18
 -โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน ระดับ 8 ตั้งไว 1,300 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน ระดับ 8 จํานวน 1 ตัว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหาร

งานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2555-2557 ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3 หนา 5-94 โครงการท่ี 16
 -โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน ระดับ 5 ตั้งไว 580 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน ระดับ 5 จํานวน 1 ตัว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหาร

งานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2555-2557 ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3 หนา 5-94 โครงการท่ี 17

ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไวรวม 66,400 บาท
  -โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องพิมพ  จํานวน 2 ชุด ตั้งไว 66,400 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ้นเตอร จํานวน 2  ชุด รายละเอียดดังนี้ CPU  ไมนอยกวา 

2  แกนหลัก และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.5  GHz   และมีความเร็วของหนวยความจําหรือมี HTT  
ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz  จํานวน 1 หนวย มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 512  MB มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR3  หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา 4 GB  
มีหนวยจัดเก็บขอมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอยกวา  500  GB  จํานวน  1 หนวย    
มี DVD - RW  หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000  Mbps  จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง มีจอภาพแบบ LCD  มี Contrast  Ratio ไมนอยกวา 600:1  และมีขนาดไมนอย กวา 18  นิ้ว 
จํานวน 1 หนวย เครื่องปริ้นเตอรชนิดเลเซอร/ชนิด LED  ขาวดํา  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600X600   
dpi มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 18 หนา/นาที  มีหนวยความจํา (Memory)  ขนาดไมนอยกวา  8  MB 
มี Interface  แบบ 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0  หรือดีกวา จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2555-2557 ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3 
หนา 5-94 โครงการท่ี 15

2.2 หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 120,000 บาท
 -โครงการจัดทําปายบอกทาง ทางเขาตลาดสดเทศบาล 1 ชนิดปายกลองไฟ ตั้งไว 20,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดทําปายบอกทาง ทางเขาตลาดสดเทศบาล 1 ชนิดปายกลองไฟ จํานวน 4 ชองทาง พรอมติดตั้ง

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทางเทศบาลกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2555-2557 ตามยุทธศาสตรท่ี 6.1 หนา 5-80 โครงการท่ี 4

 -โครงการปรับปรุงหองกองคลัง ตั้งไว 100,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงหองกองคลัง  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีทางเทศบาลกําหนด

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง) จากแผนพัฒนาสามป
พ.ศ. 2555-2557 ตามยุทธศาสตรท่ี 6.1 หนา 5-80 โครงการท่ี 3

*******************************
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ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น ตั้งไวรวม 23,373,300 บาท    

1. รายจายประจํา ตั้งไวรวม 18,635,300 บาท    

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 7,661,700 บาท    

1.1.1  ลักษณะเงินเดือน    ตั้งไว 3,311,900 บาท    

ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 3,098,400 บาท    

 เพ่ือจายเปนเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานกองชาง  รวม  12  อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎใน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  6  อัตรา    2,099,400.- บาท  

และแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน3  อัตรา  494,100.-  บาท  งานสวนสาธารณะ  1  อัตรา 269,600.-   บาท    

งานกําจัดขยะมูลฝอย  1  อัตรา 215,300- บาท งานชางสุขาภิบาล 1  อัตรา 20,000.-  บาท 

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 213,500 บาท    

1   เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร          ตั้งไว 67,200 บาท    

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน 

อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

2   คาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนทองถิ่น         ตั้งไว 67,200 บาท    

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนตําแหนงผูอํานวยการกองชาง ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงาน 

อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

3   เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับขาราชการตามระเบียบฯ         ตั้งไว 18,000 บาท    

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎใน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา )

4   เงินคาตอบแทนพิเศษ    ตั้งไว 52,700 บาท    

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล  ในกรณีเงินเดือนถึงข้ันสูงสุดของอันดับ  จํานวน  2  อัตรา  

ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  

52,700.-   บาท)

5  เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสําหรับขาราชการ ตั้งไว 8,400 บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ของพนักงานเทศบาล  จํานวน  2  อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมการโยธา   1  อัตรา  2,400.-  บาท    

แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  1  อัตรา   6,000.-  บาท

1.1.2  ลักษณะเงินคาจางประจํา   ตั้งไว 4,349,800 บาท    

ประเภทเงินคาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 4,186,200 บาท    

 เพ่ือจายเปนเงินคาจางประจําและปรับปรุงเงินคาจางลูกจางท่ีปฏิบัติงานกองชาง รวม 25  อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน 18  อัตรา 3,075,200.- บาท งานบําบัดน้ําเสีย 4  อัตรา 648,350.- บาท 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  3  อัตรา   462,650.-  บาท)
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หนวยงานกองชาง

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามหนวยงาน



ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 163,600 บาท    

1   เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับลูกจางประจําตามระเบียบฯ          ตั้งไว 53,100 บาท    

 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา  รวม  5  อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎใน

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาและถนน  3  อัตรา  28,800.- บาท  งานบําบัดน้ําเสีย  1  อัตรา  6,300.- บาท  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  1อัตรา   18,000.- บาท)

2   เงินคาตอบแทนพิเศษ        ตั้งไว 110,500 บาท    

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา  ในกรณีเงินเดือนถึงข้ันสูงสุดของอันดับ  จํานวน  11  อัตรา   

ตั้งจายจาก เงินรายได      (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน      งานไฟฟาถนน   9    อัตรา   91,600-บาท  

งานบําบัดน้ําเสีย 2  อัตรา  18,900.- บาท)

1.2 หมวดคาจางช่ัวคราว ตั้งไวรวม 1,398,800 บาท    

ประเภทเงินคาจางช่ัวคราว ตั้งไว 1,112,400 บาท    

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางท่ีปฏิบัติงานกองชาง  แยกเปน พนักงานจางตามภารกิจ รวม 6  อัตรา 

พนักงานจางท่ัวไป  รวม 9  อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  13 อัตรา 

984,200-  บาท  งานบําบัดน้ําเสีย 2 อัตรา 128,200- บาท)

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 286,400 บาท    

เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจางตามระเบียบฯ          ตั้งไว 286,400 บาท    

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางภารกิจ 6 อัตราและพนักงานจางท่ัวไป 9 อัตรา   

ตั้งจายจากเงินรายได      (ปรากฎในแผนงานเคหะ และชุมชนงานไฟฟาและถนน   13    อัตรา    250,400- บาท  

งานบําบัดน้ําเสีย 2 อัตรา 36,000.- บาท)

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 9,004,800 บาท    

1.3.1  คาตอบแทน ตั้งไวรวม 632,000 บาท    

1. คาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 100,000 บาท    

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคาอาหารทําการนอกเวลาราชการ  ใหแกพนักงานและลูกจางท่ี มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

ตามคําสั่งของเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา  20,000.- บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  50,000.- บาท  

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  30,000)

2. คาตอบแทน  ประเภท   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       ตั้งไว 130,000 บาท    

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจางประจําท่ีปฏิบัติงาน  กองชางท่ีมีสิทธิเบิกจาย 

ไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 

อุตสาหกรรมและการโยธา  60,000.- บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  70,000.- บาท)  

3. คาตอบแทน   ประเภท   เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 350,000 บาท    

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานและลูกจางประจําท่ีปฏิบัติงาน     กองชางท่ีมีสิทธิ 

เบิกจายไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไป 

เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  100,000.- บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  200,000.- บาท )

งานบําบัดน้ําเสีย 50,000.- บาท)

4. คาตอบแทน   ประเภท   เงินชวยเหลือบุตร ตั้งไว 4,000    บาท

 เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือบุตรของพนักงานและลูกจางประจําท่ีปฏิบัติงานกองชางท่ีมีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบ ฯ   

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  4,000.- บาท )
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5. คาตอบแทน   ประเภท   คาเชาบาน ตั้งไว 48,000 บาท    



เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน 

อุตสาหกรรมและการโยธา     งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา        48,000 บาท )

1.3.2  คาใชสอย ตั้งไวรวม 2,478,800 บาท    

1. คาใชสอย   ประเภท   ก.รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 1,918,800 บาท    

 - รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว 1,842,000 บาท    

 เพ่ือจายเปนคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําสิ่งของตาง ๆ  ตามความจําเปนและเหมาะสม  เชน คาเย็บเลมเขา

ปกหนังสือ,  คาธรรมเนียม,จางแรงงานเอกชนในการดูแลสวนสาธารณะ  บริเวณเกาะกลางถนนเจนจบทิศ,วงเวียนน้ําพุและ

สวนหยอมหนาสถานีรถไฟและสวนสาธารณะตางๆ  ท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล,จางเหมาแรงงานเอกชนดูแลบริเวณ

สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลของเทศบาลเมืองบานไผ  การจางแรงงานเอกชนหรือแรงงานภายนอก  เชน  

แรงงานชุมชนเพ่ือเทถนน ซอยตางๆ ดําเนินงานตามภารกิจ ของเทศบาลใหแลวเสร็จ ฯลฯ คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา   

หรือนิติบุคคล ใหปฏิบัติงานของรัฐ ท้ังงานท่ีใชแรงงาน งานท่ีใชทักษะฝมือและงานทางวิชาการ เปนตน ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน- 

รายได(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  75,600.- บาท

แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ  1,612,800.- บาท  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  153,600.-  บาท)                                                              

 -โครงการจางเหมาทําความสะอาดกองชาง,งานปองกันฯ,งานเทศกิจฯ,หองประชุมเล็ก  

ตั้งไว 76,800 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาด    อาคารกองชาง  / งานปองกันฯ  /  งานเทศกิจฯ           

อาคารหองประชุมเล็ก จํานวน 1 อัตรา ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ) 

2. คาใชสอย ประเภท ข.รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 500,000 บาท    

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ซอมแซมครุภัณฑตางๆในกองชาง และครุภัณฑยานพาหนะ 

และขนสงท่ีชํารุดเสียหาย  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไป 

เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา    50,000.- บาท   แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน     200,000.- บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     250,000.- บาท)

3. คาใชสอย   ประเภท   ค.รายจายเพื่อการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 10,000 บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อพันธุหญาแฝก      คาอาหารและเครื่องดื่ม      ใหแกประชาชนท่ีรวมปลูกหญาแฝก และ 

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ) 

4. คาใชสอย  ประเภท  ง.รายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

ตั้งไว 50,000 บาท    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร   เชน   คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาท่ีพัก   คาพาหนะ 

เดินทาง ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได    (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ    

อุตสาหกรรมและการโยธา   30,000.- บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  20,000.- บาท)

1.3.3  คาวัสดุ ตั้งไวรวม 5,894,000 บาท    

1. คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 50,000 บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อกระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ   คาถายเอกสารและสิ่งพิมพ  น้ําดื่ม ฯลฯ ตั้งจายจาก      

เงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา   

25,000.- บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  20,000.- บาท  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000บาท)
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2. คาวัสดุ   ประเภท    คาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 10,000 บาท    



เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อถังขยะ    ไมกวาด    แปรง   ผงซักฟอก   สบู   น้ํายาดับกลิ่น  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได   

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา )

3. คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุการเกษตร ตั้งไว 100,000 บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อยากําจัดศัตรูพืช     พันธุพืช     ปุยหมัก     ปุยเคมี    และอ่ืนๆ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได      

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ)

4. คาวัสดุ   ประเภท  คาวัสดุยานพาหนะและขนสง        ตั้งไว 100,000 บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน แมแรง บล็อก ไขควง กุญแจปากตายกุญแจเลื่อน หัวเทียนและ 

สัญญาณไฟฉุกเฉินและอ่ืน ๆ ท่ีใชกับเครื่องจักรกล ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  20,000.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน  

งานไฟฟาถนน 60,000.-บาท งานบําบัดน้ําเสีย 20,000.-บาท)

5. คาวัสดุ  ประเภท  คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 1,200,000 บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันดีเชล  น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง จาระบี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน)

6. คาวัสดุ  ประเภท   คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 2,000 บาท    

เพ่ือเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรกิจกรรมตาง ๆ เชน  แผนปาย  กระดาษเขียนโปรสเตอร  แผนปาย 

ปดประกาศพูกันและสี   ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา    งานบริหารท่ัวไป        

เก่ียวกับอุตสาหกรรม และการโยธา)

7. คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 20,000 บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร   เชน  แผนดิสก  จานบันทึกขอมูล  หัวพิมพ  หมึกพิมพ  ฯลฯ     

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมฯ ) 

8. คาวัสดุ   ประเภท  คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 3,200,000 บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ    เชน    หลอดไฟ  สายไฟฟา เทปพันสาย ฟวส  ก่ิงโคมและจัดซื้อก่ิงโคมไฟ

โซเดี่ยมพรอมอุปกรณติดตั้งเพ่ือปรับปรุงเพ่ิมเติมตามชุมชน ท้ัง 26 ชุมชน ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได   

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน)

9. คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุกอสราง                      ตั้งไว 1,200,000 บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางเพ่ือนํามาดําเนินการกอสราง  หรือซอมแซมถนน  ซอย  ทางเทา  สะพาน         

ทอระบายน้ํา เชน หิน ทราย  ไม  น้ํามันทาไม ทินเนอร สี  แปรงทาสี ปูนซีเมนต  คอนกรีตผสมเสร็จ  ยางแอสฟลทติก-      

คอนกรีต  ยางมะตอยสําเร็จรูป ยางแอสฟลท ปูนขาว  อิฐหรือซีเมนตบล็อก  กระเบื้อง  สังกะสี   ตะปู  คีม  คอน  จอบ  

เสียม  สิ่ว  ขวาน สวาน เลื่อย กบไสไม  เหล็กเสน  ทอน้ําบาดาล  ทอน้ําและอุปกรณประปา โถสวม ทอตางๆ 

อางลางมือ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน)   

10. คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว 5,000 บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย   เชน  รองเทา     ถุงเทา     เข็มขัด    หมวก  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  2,000.- บาท   

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน  3,000.- บาท )
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11. คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุสํารวจ ตั้งไว 5,000 บาท    



เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ    เชน  บันไดอลูมิเนียม  บันไดไมไผ   ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏใน   

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟาถนน )

12. คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุอ่ืน ๆ ตั้งไว 2,000 บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอ่ืน ๆ     เชน    มิเตอรน้ํา    ฯลฯ     ตั้งจายจากเงินรายได    (ปรากฏใน แผนงานเคหะ   

และชุมชนงานสวนสาธารณะ)

1.4.  หมวดสาธารณูปโภค                                                          ตั้งไวรวม 120,000 บาท    

1.4.1.  สาธารณูปโภค   ประเภท   คาน้ําประปา ตั้งไว 20,000 บาท    

เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาเรือนเพาะชํา วงเวียนน้ําพุ สวนสุขภาพ สระสวรรค ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยฯ ฯลฯ      

 ตั้งจายจากเงินรายได            (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานสวนสาธารณะ)

1.4.2  สาธารณูปโภค   ประเภท   คากระแสไฟฟา ตั้งไว 100,000 บาท    

เพ่ือจายเปนคากระแสไฟฟา   เชน      วงเวียนน้ําพุ   ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยฯ  ฯลฯ      ตั้งจายจากเงินรายได    

 (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

1.5.  หมวดเงินอุดหนุน                                         ตั้งไวรวม 450,000 บาท    

1.5.1.เงินอุดหนุนเอกชนหรือกิจการอันเปนสาธารณะประโยชน                                     

 ประเภท  คาขยายเขตไฟฟา ตั้งไว 300,000 บาท    

เพ่ือจายเปนคาขยายเขตไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาล   ตามท่ีการไฟฟาอําเภอบานไผ แจงรายละเอียด  

ใหทราบกิจการของรัฐหรือเปนการอุดหนุนเพ่ือดําเนินการอ่ืนๆ   ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงาน 

เคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน)

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

ประเภท  คาขยายเขตประปา ตั้งไว 150,000 บาท    

เพ่ือจายเปนคาขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล   ตามท่ีการประปาอําเภอบานไผ  แจงรายละเอียดใหทราบ

กิจการของรัฐหรือเปนการอุดหนุนเพ่ือดําเนินการอ่ืนๆ     ตั้งจายจากเงินรายได     (ปรากฏในแผนงานเคหะและ 

ชุมชน งานไฟฟาถนน)

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

 3-65

2.  รายจายเพื่อการลงทุน                                         ตั้งไวรวม 4,738,000 บาท    

2.1. หมวดคาครุภัณฑ                                        ตั้งไวรวม 66,400   บาท    



ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไวรวม 66,400   บาท    

1.โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องปริ้นเตอร ตั้งไว 66,400 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ้นเตอร จํานวน 2  ชุด รายละเอียดดังนี้ CPU  ไมนอยกวา 

2  แกนหลัก และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.5  GHz   และมีความเร็วของหนวยความจําหรือมี HTT  

ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz  จํานวน 1 หนวย มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหนวย

ความจําขนาดไมนอยกวา 512  MB มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR3  หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา 4 GB  

มีหนวยจัดเก็บขอมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอยกวา  500  GB  จํานวน  1 หนวย    

มี DVD - RW  หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000  Mbps  จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง มีจอภาพแบบ LCD  มี Contrast  Ratio ไมนอยกวา 600:1  และมีขนาดไมนอย กวา 18  นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย เครื่องปริ้นเตอรชนิดเลเซอร/ชนิด LED  ขาวดํา  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600X600   

dpi มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 18 หนา/นาที  มีหนวยความจํา (Memory)  ขนาดไมนอยกวา  8  MB 

มี Interface  แบบ 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0  หรือดีกวา จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา )

2.2. หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง                                        ตั้งไวรวม 4,671,600   บาท    

1.โครงการกอสรางแทนลางรถ  ค.ส.ล. บริเวณสถานีกําจัดขยะมูลฝอย ตั้งไว 100,000 บาท

 เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางแทนลางรถ ค.ส.ล. บริเวณสถานีกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 1 แทน พรอมติดตั้ง

เครื่องลางรถแรงดันสูงไมนอยกวา 130 ปอนด เครื่องไดนาโมขนาดไมนอยกวา 5 แรงรายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

2.โครงการกอสรางท่ีเก็บน้ําสํารอง ค.ส.ล. พรอมติดตั้งถังเก็บน้ําสําเร็จรูป บริเวณสถานีกําจัดขยะมูลฝอย

ของเทศบาล ตั้งไว 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางท่ีเก็บน้ําสํารอง ค.ส.ล. พรอมติดตั้งถังเก็บน้ําสําเร็จรูปขนาด 3,000 ลิตร จํานวน

 2 ถัง   ติดตั้งเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ 1 เครื่อง และเชื่อมระบบทอน้ําเดิม รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

 3. โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนสุขาภิบาล  10  (ฝงทิศใต) ขางตลาดสดเทศบาล 4 (ชุมชนศรีหมอน)

ตั้งไว 483,600   บาท

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.โดยเริ่มจากถนนราษฎรธุรกิจไปทางทิศตะวันตก  ทอ ค.ส.ล.   

อัดแรงชั้น 3  ขนาด Ø 0.60 เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล.  และรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ 155  เมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา     

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2555-2557) ตามยุทธศาสตรท่ี 2.1 หนา 5-13 โครงการท่ี 18)

 4. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา  ซอยแยก  ซอยอุตรนคร  ( หมูบานโชคชัย  1 )

ตั้งไว 873,000   บาท

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสราง  ถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา  ซอยแยก ซอย อุตรนคร  (หมูบานโชคชัย 1 ) 

ชวงท่ี1  ทําการกอสราง ถนน ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก ซอย อุตรนครไปทางทิศเหนือ ผิวจราจรหนา 0.15  เมตร กวาง 2.00 เมตร  

ความยาวประมาณ  26.50  เมตร  หรือพ้ืนท่ี  ค.ส.ล.    ไมนอยกวา  53.00  ตารางเมตร  พ้ืนทางลูกรังบดอัดแนนหนา  

0.20  เมตร พรอมกอสราง ค.ส.ล.  รูปตัวยูขนาดกวาง  0.30  เมตร  ลึก  0.30 - 0.50  เมตร  ความยาวรางระบายน้ําท้ัง   

สองขางประมาณ  53.00  เมตรชวงท่ี  2  ทําการกอสราง ถนน ค.ส.ล.  ตอจากชวงท่ี  1 ไปทางทิศตะวันตกผิวจราจร  
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หนา 0.15  เมตร กวาง 3.50  เมตร ความยาวประมาณ 59.00  เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.  ไมนอยกวา 206.50  ตารางเมตร   

พ้ืนทางลูกรังบดอัดแนน หนา 0.20 เมตร พรอมกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกวาง 0.30  เมตร ลึก 0.30 - 

0.50  เมตร รวมความยาวรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  ท้ังสองขาง ประมาณ 125.00  เมตร ชวงท่ี 3  ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.    



โดยเริ่มจากซอยอุตรนครไปทางทิศเหนือผิวจราจร  หนา  0.15  เมตร  กวาง  2.50  เมตร  ยาว  ประมาณ  24.00  เมตร  
หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.  ไมนอยกวา 60.00  ตารางเมตร พ้ืนทางลูกรังบดอัดแนน หนา 0.20  เมตร พรอมกอสรางรางระบายน้ํา   
ค.ส.ล. รูปตัวยู ขนาดกวาง  0.30  เมตร  ลึก  0.30 -  0.50  เมตร รวมความยาวรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ท้ังสองขางประมาณ 
48.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน จากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2555-2557)  ตามยุทธศาสตรท่ี 2.1   หนา 5-32 
โครงการท่ี 74)

5. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.   ถนนทองประเสริฐ  ซอย 13  ชวงท่ี 3        ตั้งไว 131,000   บาท
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ ซอย  13  ชวงท่ี 3   โดยเริ่มจากผิวจราจร  ค.ส.ล.

เดิมไปทางทิศเหนือเลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันออก สุดซอย ผิวจราจร  ค.ส.ล.  หนา  0.15   เมตร  กวาง  3.50  เมตร   
ยาวประมาณ  77.00  เมตรหรือพ้ืนท่ี  ค.ส.ล.  ไมนอยกวา  269.50  ตารางเมตร  พ้ืนทางเดิมบดอัดแนน  ไหลทางลูกรัง 
กวางขางละ 0.50  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฎในแผนงาน-
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสราง โครงสรางพ้ืนฐานจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)  ตามยุทธศาสตรท่ี 2.1 
หนา 5-33 โครงการท่ี 76 )

6. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  ค.ส.ล.  ซอยกาวหนา  (ชุมชนหลัก 14)      ตั้งไว 1,314,000   บาท
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยกาวหนา (ชุมชนหลัก 14 )   เริ่มจากซอยสุขสําราญไปทาง

ทิศเหนือทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น   3   ขนาด Ø 0.40 เมตร  บอพัก ค.ส.ล.  ทุกระยะ  10.00  เมตร  พรอมรางวี  
ค.ส.ล.  ความยาวทอรวมบอพัก  ยาวประมาณ 500.00  เมตร พรอมทอลอด ค.ส.ล.  อัดแรงชั้น 3   ขนาด Ø 0.40 เมตร 
จํานวน  10  จุด รวมความยาวทอลอด  60.00  เมตร  พรอมบอพัก ค.ส.ล.  จํานวน  10  บอ  รายละเอียดตามแบบแปลน
ท่ีเทศบาลกําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน
จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)  ตาม  หนา 5-13 โครงการท่ี 17)

7. โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  ถนนขนมจีน (ชุมชนขนมจีน)         ตั้งไว 908,000   บาท
เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  ถนนขนมจีน  (ชุมชนขนมจีน)  โดยเริ่มจากแยกถนนสุมนามัย

ไปทางทิศใตสิ้นสุดถนนยุทธพลบํารุง  กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น   3   ขนาด Ø 0.40 เมตร  บอพัก ค.ส.ล. 
ทุกระยะ  10.00 เมตร  รางวี  ค.ส.ล.  พรอมทอลอด  ค.ส.ล. อัดแรงชั้น   3   ขนาด Ø 0.40 เมตร ยาว 4 เมตร 
ความยาวทอรวมบอพักท้ังสองขางยาวประมาณ  384.00  เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานกอสราง โครงสรางพ้ืนฐาน 
จากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2555-2557) ยุทธศาสตรท่ี 2.1  หนา 5-19 โครงการท่ี 39)

 8. โครงการกอสรางผิวจราจรกอสรางทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. ถนนบานเกิ้ง  ซอย 3  (ชุมชนบานขาพัฒนา)
ตั้งไว 762,000   บาท

เพ่ือจายเปนคาดําเนินการกอสรางผิวจราจร กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  ถนนบานเก้ิง ซอย 3  (ชุมชนบานขาพัฒนา)
โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  อัดแรงชั้น  3  ขนาด  Ø 0.40 เมตร  ค.ส.ล.  ทุกระยะ  10.00  เมตร  พรอมรางวี
ค.ส.ล.  ความยาวทอรวมบอพักท้ังสองขางยาวประมาณ  244.00  เมตร  พรอมกอสรางผิวจราจร  ค.ส.ล.  หนา  0.15 เมตร  
กวาง 3.00  เมตร  ยาวประมาณ 122.00  เมตรหรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.  ไมนอยกวา 366.00 ตารางเมตร พ้ืนทางเดิมบดอัดแนน  
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง โครงสรางพ้ืนฐาน  จากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2555-2557)   ยุทธศาสตรท่ี 2.1  หนา 5-26  โครงการท่ี 58)

*****************************
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ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น ตั้งไวรวม 27,966,120    บาท

      1. รายจายประจํา ตั้งไวรวม 27,590,120    บาท    

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 2,246,700    บาท   แยกเปน

1.1.1 ลักษณะเงินเดือน                              ตั้งไว 2,080,500    บาท   แยกเปน

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน      ตั้งไว 1,889,700    บาท   

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานเทศบาล   รวมท้ังสิ้น  8  อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได   1,889,700 บาท    

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 

ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ ตั้งไว 190,800    บาท เพ่ือจายเปน

เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว 67,200    บาท

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา  ในอัตราเดือนละ  5,600  บาท  จํานวน  1  อัตรา      

 ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

คาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนทองถิ่น ตั้งไว 67,200    บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของผูอํานวยการกองการศึกษา  ในอัตราเดือน  5,600  บาท  จํานวน 1 อัตรา 

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับขาราชการตามระเบียบฯ ตั้งไว 36,000    บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล  จํานวน 2 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  )

เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิสําหรับขาราชการตามระเบียบฯ ตั้งไว 20,400    บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิสําหรับพนักงานเทศบาล จํานวน 4 อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  )

1.1.2 ลักษณะเงินคาจางประจํา ตั้งไว 166,200    บาท  แยกเปน

ประเภทเงินคาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 156,800    บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาจางใหแกลูกจางประจํา พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินคาจางประจํา กองการศึกษา จํานวน1 อัตรา    

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา )

ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ ตั้งไว 9,400    บาท เพ่ือจายเปน

คาตอบแทนพิเศษ            ตั้งไว 9,400    บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจํา  ในกรณีเงินเดือนถึงข้ันสูงของอันดับ   

ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)  

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555

หนวยงานกองการศึกษา

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามหนวยงาน
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1.2 หมวดคาจางช่ัวคราว ตั้งไว 4,533,100    บาท  แยกเปน

ประเภทเงินคาจางช่ัวคราว ตั้งไว 3,727,800    บาท

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางของเทศบาล พรอมท้ังเงินท่ีไดรับจากการพิจารณาเลื่อนข้ันคาตอบแทน

ตามผลการประเมินการปฏิบัติและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจางท่ีมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีระดับดีข้ึนไป จํานวน ( 3% 

 -5%)   ของอัตราคาตอบแทนกอนในปนั้นตามประกาศคณะกรรมการฯ ปฏิบัติหนาท่ีในงานหัวหนาศูนย จํานวน 3 อัตรา          

ผูดูแลเด็ก จํานวน 21 อัตรา งานผูชวยครู จํานวน 5  อัตรา งานครู(สอนเด็กอนุบาล)จํานวน 1  อัตรา งานพนักงานขับรถยนต 

จํานวน 2 อัตรา งานผูชวยบรรณารักษ จํานวน 1 อัตรา งานผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล จํานวน 1 อัตรา งานผูชวยเจาหนาท่ี

การเงินและบัญชี  จํานวน  2 อัตรา งานผูชวยนักวิชาการศึกษา  จํานวน1 อัตรา ผูชวยสันทนาการ จํานวน  1  อัตรา ผูชวย-

เจาหนาท่ีธุรการ จํานวน 1 อัตรา งานภารโรงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน2  อัตรา งานนักการ 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได 

2,056,600  บาท เงินอุดหนุนท่ัวไป  ตั้งงบประมาณ  1,671,200 บาท   (ปรากฎในแผนงานการศึกษา 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

ประเภท  เงินเพ่ิมตางๆ ตั้งไว 805,300    บาท เพ่ือจายเปน

เงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจางตามระเบียบฯ   ตั้งไว 805,300    บาท   

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจางของเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได 447,600 บาท   

เงินอุดหนุนท่ัวไป  357,700  บาท (  ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานบริหารท่ัวไป 

เก่ียวกับการศึกษา) 

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 15,240,520   บาท    แยกเปน

ประเภทคาตอบแทน ตั้งไวรวม 181,000   บาท    

1  คาตอบแทนประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ตั้งไว 5,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนบุคคลภายนอกท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีในการประเมินผลงานของพนักงานคร,ูพนักงานเทศบาล  

ประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจาง ตามหนังสือ ท่ี มท0808.3/ว4231     

เดือนธันวาคม 2546 ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา )

2   คาตอบแทน    ประเภท   คาเชาบาน ตั้งไว 36,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานเทศบาลท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ  ตั้งจายจากเงินรายได      

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา    งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

3  คาตอบแทน ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งไว 15,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานเทศบาล     พนักงานครูเทศบาล 

 พนักงานจางและลูกจางประจํา ท่ีไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       หรือในวันหยุดราชการ  

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)        

4  คาตอบแทน   ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    ตั้งไว 20,000    บาท

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานครูเทศบาล และพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําท่ีมีสิทธิเบิก  

ไดตาม   ระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา )      

5  คาตอบแทน   ประเภท  คาตอบแทนและคาเบ้ียประชุม ตั้งไว 5,000    บาท

คณะกรรมการและเจาหนาท่ีดําเนินการสอบพนักงานครู

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการและเจาหนาท่ีดําเนินการสอบในการสอบคัดเลือก

หรือคัดเลือกพนักงานใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน  การโอนพนักงานครูเทศบาลสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารสถานศึกษาท่ีวาง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายกับการปฏิบัติ

ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ,ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายเงินคาตอบแทนการสอบ 
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พ.ศ.2549  ,พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 ตั้งจายจากเงินรายได          (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)       

6  คาตอบแทน  ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล   ตั้งไว 100,000    บาท
เพ่ือจายเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานเทศบาล   /    พนักงานจาง  และ 

ลูกจางประจําท่ีมี สิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ     ตั้งจายจากเงินรายได      (ปรากฏในแผนงานการศึกษา     
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา )

ประเภทคาใชสอย ตั้งไว 14,768,520   บาท    แยกเปน
1  คาใชสอย  ประเภท  ก. รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   ตั้งไว 607,600    บาท

                  1.1 เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ 70,000    บาท
เพ่ือจายเปนคาบอกรับวารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพตางๆ  คาเย็บและเขาปกหนังสือ   คาจางเหมาบริการ คาจาง

แรงงานบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่ง และคาติดตั้งประปา,ติดตั้งไฟฟา, ติดตั้งโทรศัพท โรงเรียนเทศบาล 2แหง              
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง, คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ใหปฏิบัติงานของรัฐ ท้ังงานท่ีใชแรงงาน 
งานท่ีใชทักษะฝมือและงานทางวิชาการ เปนตน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)  

1.2  โครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาด ตั้งไว 307,200    บาท
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล   2  แหง  จํานวน 2 คน และ     

ศูนยพัฒนา  เด็กเล็ก 2,3 จํานวน 2 คน  รวม  4  คน  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  
งานบริหาร ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

1.3โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 
ตั้งไว 230,400    บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย   โรงเรียนเทศบาล ท้ัง  2  แหง   หองสมุดเทศบาล    
จํานวน  1  คน รวม 3 คน  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา )       

2  คาใชสอย ประเภท ข.รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ตั้งไว 80,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตาง  ๆเชนเครื่องคอมพิวเตอร โตะ เกาอ้ี เครื่องพิมพดีด รถยนต    
รถจักรยานยนต  ทีวี  วีดีโอ  เครื่องขยายเสียง  อาคารเรียน หองน้ํา หองสวม โรงอาหาร สนามกีฬา  เครื่องพิมพดีดไฟฟา   
ตูเย็น    ตูเก็บเอกสาร    วิทยุเทป    โทรศัพท  ฯลฯ     ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา    
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา )   

3คาใชสอย ประเภท ค.รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไวรวม 8,490,920    บาท
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการตาง ๆ      จํานวน  …23……  โครงการ  ดังตอไปนี้
1.โครงการเขาคายฝกซอมกีฬานักเรียน ตั้งไว 20,000    บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา   ผูฝกสอน   คาชุดนักกีฬา   คาอาหารทําการนอกเวลา  คาพาหนะ       

คาเวชภัณฑ  คาวัสดุกีฬา คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาท่ีพัก คาประกันอุบัติเหตุหมูนักกีฬาและเจาหนาท่ี คาใชจายในการเขาคาย  
เก็บตัวฝกซอมกีฬา ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     
งานกีฬาและนันทนาการ)  (จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ. 2555-2557 ) ตามยุทธศาสตรท่ี   3.2     หนา 5-54 โครงการท่ี 21 )  

2.โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับภาคฯ 
ตั้งไว 80,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา  ผูฝกสอน  คาชุดนักกีฬา     คาอาหาร   คาพาหนะ   คาเวชภัณฑ      
คาวัสดุกีฬา  คาเบี้ยเลี้ยง   คาเชาท่ีพัก   คาประกันอุบัติเหตุหมูนักกีฬาและเจาหนาท่ี คาน้ํามันเชื้อเพลิง  คาใชจายในการ 
เขาคายเก็บตัวฝกซอมกีฬา ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได      ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
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นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) ( จากแผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ.2555- 2557 ) ตามยุทธศาสตร ท่ี 3.2   หนา 5-54  

โครงการท่ี 22  )  (ท้ังนี้ จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน)

3.โครงการแขงขันกีฬาเพ่ือเยาวชนและประชาชน ตั้งไว 80,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา   เชน   คาพิธีการ คาจัดสถานท่ี   คาวัสดุ  คาอุปกรณ กีฬา  คาวัสดุจัด      

ทําสนามคาเชาและเตรียมสนาม  คาเกียรติบัตร คาถวยรางวัล  คาเงินรางวัล คาของขวัญของรางวัล  คาตอบแทนกรรมการ 

ตัดสิน คาเชาเครื่องเสียง  คาเครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  น้ําแข็ง  นักกีฬาและเจาหนาท่ี   คาชุดนักกีฬาสํารอง   คาอาหารสําหรับ  

นักกีฬาและเจาหนาท่ีจัดการแขงขัน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ   

งานกีฬาและนันทนาการ )  ( จากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2555-2557 ) ตามยุทธศาสตร ท่ี 3.2   หนา 5-54  โครงการท่ี 23 )    

4.โครงการแขงขันกีฬาสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน ตั้งไว 10,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา  เชน  คาพิธีการ คาจัดสถานท่ี คาวัสดุ คาอุปกรณ กีฬา คาจัดทําสนาม     

คาเกียรติบัตร    คาถวยรางวัล    คาเงินรางวัล   คาของขวัญของรางวัล  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน   คาเชาเครื่องเสียง       

คาเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง นักกีฬาและเจาหนาท่ี  คาชุดนักกีฬาสํารอง  คาอาหารสําหรับนักกีฬาและเจาหนาท่ีจัดการ 

แขงขันฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ 

นันทนาการ) (จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2555-2557)   ตามยุทธศาสตรท่ี  3.2  หนา  5-54   โครงการท่ี 24  )

5.โครงการแขงขันกีฬาอนุบาลเกมส  ตั้งไว 40,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา เชน คาพิธีการ  คาจัดสถานท่ี คาวัสดุ คาอุปกรณกีฬา คาวสัดุจัดทําสนาม

และเตรียมสนาม  คาเกียรติบัตร  คาถวยรางวัล  คาเงินรางวัล  คาของขวัญของรางวัล  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  

คาเชาเครื่องเสียง คาเครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  น้ําแข็งสําหรับนักกีฬาและเจาหนาท่ีครู  คาชุดนักกีฬา  คาอาหารสําหรับนักกีฬาและ

เจาหนาท่ีจัดการแขงขัน ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) 

(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ 2555 - 2557)  ตามยุทธศาสตรท่ี  3.2    หนา   5-57    โครงการท่ี 37)

6.  โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลชุมชน ตั้งไว 40,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬา เชนคาพิธีการ คาจัดสถานท่ี คาวัสดุ  คาอุปกรณกีฬา คาวัสดุ จัดทําสนาม

คาเชาและเตรียมสนาม  คาเกียรติบัตร คาถวยรางวัล  คาเงินรางวัล  คาของขวัญ ของรางวัล  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน

เคาเชาเครื่องเสียง คาเครื่องดื่ม น้ําดื่ม น้ําแข็ง   นักกีฬา และเจาหนาท่ี  คาชุดนักกีฬา คาอาหารสําหรับนักกีฬา

และเจาหนาท่ีจัดการแขงขันฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา

และนันทนาการ) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)   ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2       หนา 5-57      โครงการท่ี 39

7.โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม ตั้งไว 1,500,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา  เปนคาเครื่องไทยทาน  คาปจจัยถวายพระ  คาอาหารถวายพระ คาดอกไม    

ธูป  เทียน  คาเครื่องดื่มสําหรับแขกผูมีเกียรติ และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของในพิธีเปด -  ปด  และในวันงาน คามหรสพและการ    

คาเงินสนับสนุน คาเงินรางวัลหรือของรางวัลสําหรับผูชนะการประกวดหรือแขงขัน คาวัสดุ และหรือคาจางตกแตงสถานท่ี  

ตกแตงรถยนตแสดง ในขบวนแหตลอดจนคารื้อถอน      คาวัสดุหรือคาเชาและหรือคาจางทําของท่ีเปนองคประกอบสําคัญ 

ของงานนั้น ๆเชน คาตนเทียนในงาน ประเพณีแหเทียนพรรษา     คาจัดพิมพหนังสือสวดมนต   คากระทงในงานประเพณี 

ลอยกระทง  คาเชาเตนท  คาเชาอุปกรณไฟฟา  และเครื่องเสียง  คาเชาสถานท่ีจัดงาน คาใชจายในการประกวดหรือ 

แขงขันตาง ๆ   (ท่ีไมใชการแขงขันกีฬา)    คาใชจายระหวางจัดงานเปน คากระแสไฟฟา คาน้ําประปา คาใชโทรศัพท  และ 

คาเชาอุปกรณโทรศัพทตลอดระยะเวลาท่ีจัดงานนอกสถานท่ี คาแตงตัวสาวงาม เขารวมขบวนแห และรวมประกวดในงาน 

เทศกาลไหม,  บุญกุมขาวใหญ  คาวัสดุอ่ืน ๆ ฯลฯ   ตามโครงการดังตอไปนี้

1.   โครงการจัดงานวันปใหม 4.   โครงการจัดงานวันลอยกระทง    

                       2.   โครงการจัดงานวันสงกรานต    5.  โครงการจัดงานบุญกุมขาวใหญ

                       3.   โครงการจัดงานแหเทียนพรรษา    
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ตั้งจายจากเงินรายได      (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการงานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน )       

(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตรท่ี 3.3 หนา 5-61   โครงการท่ี 6 )      
8.โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ตั้งไว 75,000    บาท
เพ่ือจายเปนคาพิธีการ  คาจัดสถานท่ี  คาวัสดุ คาอาหาร คาเครื่องดื่ม น้ําดื่ม  น้ําแข็ง คาของขวัญของรางวัล    

คาเชาเครื่องเสียง   คามหรสพ   คาตกแตงสถานท่ี   คาตอบแทนกรรมการตัดสิน ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได    
(  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ) (  จากแผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ.2555-2557 ) 
ตามยุทธศาสตรท่ี 3.3  หนา  5-61  โครงการท่ี 7 )

9.โครงการสงเสริมพนักงานครู พนักงานเทศบาลเขารวมแขงขันกีฬา ตั้งไว 10,000    บาท
เพ่ือจายคาใชจายคาชุดนักกีฬา  คาอาหาร  เครื่องดื่ม  คาเวชภัณฑ  คาวัสดุกีฬา  ในการสงพนักงานเทศบาล

พนักงานครู  พนักงานจางและลูกจาง  เขารวมแขงขันกีฬาของหนวยงานภาครัฐ  และเอกชนจัดการแขงขันข้ึน
ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไมกําหนดระดับ)  (จากแผนพัฒนาสามป( พ.ศ.2555-2557 ) 
ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2  หนา  5-57  โครงการท่ี 35  )

10.โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ ตั้งไว 80,000    บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาใบประกาศนียบัตร คาเชาอุปกรณ   

คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากรในการฝกอบรม  การประชุมชี้แจงตางๆ   ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาและ   
การทัศนศึกษาดูงานในประเทศ   และตางประเทศ   สําหรับพนักงานครูเทศบาล  พนักงานจาง  ขาราชการครูในทองถ่ิน       
คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการบริหารศูนยฯ กรรมการชุมชนฝายการศึกษา และเจาหนาท่ี ตลอดจนสมาชิกสภา 
เทศบาลและผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษาคาจางเหมายานพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  คาวัสดุสํานักงาน คาเบีย้เลี้ยง และคาจาง 
เหมาจัดทําอาคาร  อาหารวาง  น้ําดื่ม  สําหรับผูเขารวมโครงการ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผน 
งานการศึกษา   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ) ( จากแผนพัฒนาสามป  (  พ.ศ.2555 - 2557 )   
ตามยุทธศาสตรท่ี 7.2  หนา  5-89  โครงการท่ี 8 )

11.โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ ตั้งไว 60,000    บาท
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ   เงินรางวัล  ของรางวัล    คาดอกไมธูปเทียน  คาพิธีการ   คาใบ      

ประกาศนียบัตรคาเชาอุปกรณตางๆ  คาอาหาร  อาหารวาง  น้ําดื่ม และเครื่องดื่ม  คาตอบแทนกรรมการ/วิทยากร  ฯลฯ       
เปนคาเงินรางวัลการประกวดกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมการกลาวสุนทรพจนการประกวดเลานิทานการประกวดรองเพลง
การประกวดมารยาทไทย ฯลฯ คาตอบแทนคณะกรรมการ  ตัดสินการประกวด ตั้งจายจากเงินรายได     
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานการศึกษาไมกําหนดระดับ )   
( จากแผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ.  255-2557 )  ตามยุทธศาสตรท่ี  3.1   หนา  5-48   โครงการท่ี  1 )

12.โครงการรณรงคเพ่ือปองกันยาเสพติด ตั้งไว 33,700    บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ละ 15,700  บาท จํานวน 1 แหง

คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คาพิมพเอกสารและสิ่งตีพิมพ คาใบประกาศนียบัตร  คาจางเหมา คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาตอบแทนวิทยากร  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาเงินรางวัล คาวัสดุในการฝกอบรม/การจัดกิจกรรม/รณรงคตอตาน-
ยาเสพติด คาพัฒนาเจาหนาท่ีทองถ่ินท่ีมีโรงเรียนในสังกัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ละ 1 คน ๆละ 6,000  บาทและ
คาพัฒนาครูแกนนําของโรงเรียนทองถ่ิน โรงเรียนละ 1 คน ๆ ละ 6,000  บาท  จํานวน  2  โรงเรียน รวม 12,000  บาท  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฎในแผนงานการศึกษา   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 
(จากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2555-2557)  ตามยุทธศาสตรท่ี 2.3       หนา 5-44     โครงการท่ี  1     )
(ท้ังนี้ จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)

13.   โครงการประกวดองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดนระดับสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลฯ  และระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 600,000 บาท
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา  และเพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนาองคกรปกครอง-

สวนทองถ่ิน ดานการศึกษาดีเดนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลท้ัง 2 แหง  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 แหง
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ระดับสถานศึกษา  (โรงเรียน / ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ) สถานศึกษา ละ 100,000  จํานวน 5 สถานศึกษา  รวม 500,000  บาท

และระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แหงละ 100,000  บาท  จํานวน  1  แหง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)  ตามหนังสือสั่งการ ดวนท่ีสุด ท่ี  มท.0893.3/ว1223 

ลงวันท่ี  20  มิถุนายน  2554  (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)   ตามยุทธศาสตร  ท่ี 4.1  หนา 5-73/1     

โครงการท่ี 47 )  (ท้ังนี้ จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)

14.  โครงการศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัดเทศบาลฯ ตั้งไว 300,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาพัฒนาศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาโรงเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสงักัด

เทศบาลฯ สถานศึกษาละ 60,000  บาท  จํานวน  5  สถานศึกษา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)  ตามหนังสือสั่งการ  ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0893.3/ว 1223

ลงวันท่ี 20  มิถุนายน 2554  (จากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1  หนา 5-73/1   โครงการท่ี 48)

(ท้ังนี้ จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)

15.  โครงการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเปนแหลงเรียนรูและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัดเทศบาลฯ ตั้งไว 30,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจาย ในการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเปนแหลงเรียนรูและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กละ 10,000  บาท  จํานวน  3  แหง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฎในแผน งานการศึกษา  

งานระดับกอนวัยเรียน และประถมศึกษา)  ตามหนังสือสั่งการดวนท่ีสุดท่ี มท. 0893.3/ว 1223  ลงวันท่ี 20  มิถุนายน 2554                                  

(จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตรท่ี   4.1    หนา 5-73/1    โครงการท่ี 49  )

(ท้ังนี้ จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)

16.โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา  ตั้งไว 30,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุตกแตงรานนิทรรศการและวัสดุผลิตสื่อ   การเรียน   การสอน  และนวัตกรรมทางการศึกษา   

คาจางเหมาบริการ  คาวัสดุโฆษณาเผยแพร  คาจางเหมายานพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยง   คาเชาท่ีพักสําหรับนักเรียน    

และพนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัดสถานศึกษา    ไมสังกัดสถานศึกษาและพนักงานเทศบาลสามัญ    ตั้งจายจากเงินรายได  

( ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2555-2557)

 ตามยุทธศาสตรท่ี  4.1   หนา  5-74  โครงการท่ี  8  ) 

17.โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล ตั้งไว 1,770,860    บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)สําหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทุกคน  (เงินอุดหนุน  อนุบาล-ป.6,  

เงินรายได ม.1 - ม.3 )  ภาคเรียนท่ี 2/2554   จํานวน 140  วัน และภาคเรียนท่ี 1/2555  จํานวน 120   วัน ตั้งจายจาก    

เงินรายได 331,240 บาท เงินอุดหนุนท่ัวไป 1,439,620 บาท(ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา)  ตามหนังสือสั่งการ  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0893.3 / ว 1223  ลว  20  มิถุนายน 2554     

(จากแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2555  - 2557 )  ตามยุทธศาสตรท่ี  3.2  หนา  5-55  โครงการท่ี  27 )

(ท้ังนี้ จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)

18.โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด  สพฐ. ตั้งไว 2,999,360    บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 260 วัน สําหรับเด็กเล็กถึง   

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  ภาคเรียนท่ี   2 / 2554 จํานวน  140  วัน  ภาคเรียนท่ี 1/2555  จํานวน 120 วัน  ตั้งจายจาก 

เงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานการศึกษางานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ตามหนังสือ   

สั่งการ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3 / ว1223  ลว 20  มิถุนายน 2554 (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร 

ท่ี 3.2   หนา 5-55  โครงการท่ี 28 )(ท้ังนี้ จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)
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19.โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 637,000    บาท

 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียน   และประถมศึกษา  

 ตามหนังสือสั่งการ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว1223  ลว 20  มิถุนายน 2554  (จากแผนพัฒนาสามป( พ.ศ.2555 - 2557 ) 

ตามยุทธศาสตรท่ี3.2  หนา 5-55  โครงการท่ี29 )(ท้ังนี้จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)

20.โครงการจัดหาอาสาสมัคร/ครูสอนภาษาอังกฤษ ตั้งไว 10,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาชาวตางชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนเทศบาล  ท้ัง  2 แหง  โดยจายคาตอบแทน 

ตามอัตราท่ีกําหนดตลอดปการศึกษา ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557 ) ตามยุทธศาสตรท่ี 4.2   หนา 5-74 โครงการท่ี 4 )

21.โครงการบรรพชาสามเณร/จาริณี ภาคฤดูรอน ตั้งไว 30,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาพิธีการ คาจัดสถานท่ี คาวัสดุ คารับรอง  คาน้ําดื่ม น้ําแข็ง เครื่องดื่ม คาอาหารถวายพระสงฆ  และ  

สามเณรออกโครงการ คาปจจัย คาเครื่องไทยธรรม ดอกไมธูปเทียน คาตอบแทนพระวิทยากร พระพ่ีเลี้ยง คาเสือ้นาคเณร     

คาน้ําปานะ คาน้ํา คากระแสไฟฟาบํารุงวัด คาหนังสือสวดมนต  คาเกียรติบัตร  คาเชาเครื่องเสียง  คามหรสพ  และอ่ืน ๆ       

ท่ีเก่ียวของ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานการศึกษาไมกําหนดระดับ )     

(จากแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2555  - 2557 )  ตามยุทธศาสตรท่ี  3.3  หนา  5-62  โครงการท่ี 8 )

22.โครงการบัณฑิตนอย ตั้งไว 30,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายเปนคาเชาชุดครุย  คาเกียรติบัตร คาจัดสถานท่ี  คาจัดทําเวที  ซุม  คาดอกไม  คาน้ํา 

คาอาหาร และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานระดับกอนวัยเรียน 

และประถมศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2555 - 2557) ตามยุทธศาสตรท่ี 4.2 หนา 5-74 โครงการท่ี 3 )

23.โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ตั้งไว 25,000   บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  คาพิมพเอกสาร  สิ่งตีพิมพ  คาอาหาร  อาหารวาง  เครื่องดื่ม ฯลฯ

ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนคาใชจายสําหรับคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน รวมถึงบุคลากรกองการศึกษา  

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนเขารวมประชุม  อบรม สัมมนา  ทัศนศึกษาดูงานในท่ีตางๆ 

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไมกําหนดระดับ) (จากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2555 - 2557) 

ตามยุทธศาสตรท่ี  1.1  หนา 5-6  โครงการท่ี 8 ) 

4  คาใชสอย   ประเภท   ง.รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ    

ตั้งไวรวม 5,590,000    บาท

 -รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ

ตั้งไว 150,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร     เชน    คาพาหนะ    เดินทาง     คาเบี้ยเลี้ยง      

คาเชาท่ีพัก  คาลงทะเบียนคาธรรมเนียมอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการใหแก พนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาลและ   

ลูกจางประจําท่ีไดรับคําสั่ง ใหเดินทางไปราชการ    ตั้งจายจากเงินรายได     (  ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

 -โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไวรวม 5,440,000    บาท

1.โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล ตั้งไว 2,529,800 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาผูประกอบอาหารกลางวัน   ตามโครงการอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน  

สังกัดเทศบาล (เงินอุดหนุนท่ัวไป อนุบาล-ป.6, เงินรายได ม.1-3 )  ของจํานวนเด็กนักเรียน   ณ   10   มิถุนายน   2554  

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนยฯ   จํานวน 280 วัน
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จํานวน  200  วัน อัตราคนละ 13 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีกําหนดวัตถุประสงค  2,056,600 บาท  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 473,200 บาท      (ปรากฎในแผนงานการศึกษา    งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)  

ตามหนังสือสั่งการ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว1223 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2554 (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)  

ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2 หนา 5-55 โครงการท่ี 25)  

(ท้ังนี้ จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)

2.โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย ตั้งไว 1,183,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาผูประกอบอาหารกลางวัน  ตามโครงการอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กของศูนยพัฒนาเด็ก    

ปฐมวัยท้ังสามศูนย ของจํานวนเด็กนักเรียนท้ังหมด จํานวน 280 วัน  อัตราคนละ 13 บาท ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2554       

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

ตามหนังสือสั่งการ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว1223 ลงวันท่ี 20  มิถุนายน 2554  (จากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2555 - 2557)

 ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2 หนา 5-55 โครงการท่ี 26)

(ท้ังนี้ จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)

3.  โครงการสงเสริมการจัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว 40,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุในการจัดฝกอบรมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เชน คาวัสดุสํานักงานและคาใชจายในการ

จัดทําหลักสูตรคาพิมพเอกสาร และสิ่งพิมพ คาใบประกาศนียบัตร คาเชาอุปกรณตางๆ คาอาหารและเครื่องด่ืม คาตอบแทน

วิทยากรในการฝกอบรม การประชุมชี้แจงตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา สําหรับพนักงานครูเทศบาล พนักงานจาง

เจาหนาท่ีผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษาคาจางเหมายานพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาวัสดุสํานักงาน คาเบีย้เลี้ยง ฯลฯ 

สําหรับโรงเรียนท้ัง 2 แหงๆ ละ 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา   

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา ) ตามหนังสือสั่งการ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว1223 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2554

( จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555 - 2557)ตามยุทธศาสตรท่ี 4.2 หนา 5-74 โครงการท่ี 2)

(ท้ังนี้ จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)

4.  โครงการเช่ือมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูงโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ  จํานวน 2 แหง   

ตั้งไว 19,200 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการบริการดานโทรคมนาคมเชื่อมตออินเตอรเน็คความเร็วสูง สําหรับโรงเรียนเทศบาล

ท้ัง 2 แหงๆ ละ9,600 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียน  

และประถมศึกษา) ตามหนังสือสั่งการ  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว1223 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2554

จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)  ตามยุทธศาสตรท่ี  4.1  หนา 5-73  โครงการท่ี  42

(ท้ังนี้ จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)

5. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น(SBMLD)

 ร.ร.ท.1/ ท.2 ตั้งไว 1,200,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สําหรับโรงเรียนเทศบาลบานไผ

และโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลฯ  จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ   

ประถมศึกษา) ตามหนังสือสั่งการ  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว1223 ลงวันท่ี 20  มิถุนายน 2554

(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตรท่ี 4.2         หนา 5-75     โครงการท่ี  7 )

(ท้ังนี้ จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)
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6. โครงการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯจํานวน 2 แหง  

ตั้งไว 216,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินคนละ 6,000 บาท

จํานวน 36 คน   เพ่ือใชจายเปน คาเชาท่ีพัก คาเบี้ยเลี้ยง คาลงทะเบียนการอบรม คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ

ขาราชการครู  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานการศึกษา   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

ตามหนังสือสั่งการ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว1223  ลงวันท่ี 20  มิถุนายน 2554  (จากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2555-2557)

ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1       หนา 5-73    โครงการท่ี  43  )

(ท้ังนี้ จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)

7. โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯจํานวน 3 แหง

ตั้งไว 72,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

คนละ 3,000  บาท จํานวน 24 คน เพ่ือใชจายเปน คาเชาท่ีพัก คาเบี้ยเลี้ยง คาลงทะเบียนการอบรม คาใชจาย ในการเดินทาง

ไปราชการของผูดูแลเด็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 

ตามหนังสือสั่งการ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว1223  ลงวันท่ี 20  มิถุนายน 2554  (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)

ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1     หนา 5-73   โครงการท่ี 44)

(ท้ังนี้ จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)

8.  โครงการจัดซ้ือหนังสือหองสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ  จํานวน 2 แหง

ตั้งไว 120,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อหนังสือหองสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แหง แหงละ 60,000  บาท ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไมกําหนดระดับ ) ตามหนังสือสั่งการ ดวนท่ีสุด                                

 ท่ี มท 0893.3/ว1223   ลงวันท่ี 20  มิถุนายน 2554  (จากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2555-2557)

ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1     หนา 5-73   โครงการท่ี 45  )

(ท้ังนี้ จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)

9.   โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนสําหรับเปนฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โรงเรียน

ในสังกัดเทศบาล  จํานวน  2  แหง ตั้งไว 60,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจาย ในการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนสําหรับเปนฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินโรงเรียนละ 30,000  บาท จํานวน 2 แหง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

(ปรากฎในแผน งานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา   )

ตามหนังสือสั่งการ ดวนท่ีสุด ท่ี มท.0893.3/ว1223  ลงวันท่ี 20  มิถุนายน 2554  (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)

ตามยุทธศาสตร  ท่ี  4.1    หนา  5-73/1  โครงการท่ี 46    )

(ท้ังนี้ จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)
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คาวัสดุ ตั้งไวรวม 291,000   บาท    

1    ประเภท   คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 45,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุสํานักงาน   ตางๆ เชน  กระดาษโรเนียว หมึกโรเนียว  ผงหมึก  ผงแมเหล็ก  กระดาษถาย   

เอกสาร  กระดาษตอเนื่อง กระดาษไข แฟมเอกสาร  กระดาษไขคอมพิวเตอร  ดินสอ  ปากกา  ชอลก  ยางลบ   ไมบรรทัด         

น้ํายาลบคําผิด   น้ํายาลบไข   ลวดเสียบ     คลิบดํา กรรไกร  มีดคัตเตอร ใบมีดคัตเตอร  กาวหลอด ผาหมึกพิมพดีด      

เทปพีวีซีใส  กระดาษคารบอน  ตรายาง  ซอง   ลวดเย็บกระดาษ  แฟม  สมุดบัญชี   แบบพิมพ     ธงชาติ  สิ่งพิมพท่ีไดจาก  

การซื้อหรือจางพิมพ  หนังสือหองสมุด     คูมือครู     แผนการสอน    ซองใชในการบรรจุหีบหอ   น้ํามันไข   ข้ีผึ้ง   ขาตั้ง   

(กระดานดํา) ไมถูพ้ืน  ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ  ภาพเขียน แผนท่ี  พระบรมฉายาลักษณ  กระดาน 

ดํารวมถึงกระดานไวทบอรด แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน  มูลี่  มานปรับแสง (ตอผืน)  พรม  (ตอผืน) นาฬิกาตั้ง 

หรือแขวน เครื่องคํานวณเลขพระพุทธรูป แจกัน พานดอกไม  พานพุม  เชิงเทียน  กระถางธูป พระบรมรูปจําลอง แผงก้ัน 

หอง   กระเปา    คาถายเอกสาร   น้ําดื่มรวมท้ังแบบพิมพตางๆ เชน  สมุดประจําตัวนักเรียน (ป.01)  สมุดประจําชั้น(ป.02)   

บัญชีเรียกชื่อ  (ป.03)      สมุดประจําตัวนักเรียนอนุบาล    (อ.01)    สมุดประจําตัวชั้นอนุบาล    (อ.02)   ทะเบียนนักเรียน       

 สมุดบันทึกสุขภาพประจําตัวนักเรียน (ส.ศ.3)    คาถายแบบพิมพอาคารสําหรับปฎิบัติงานในกองการศึกษา   ศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา) 

2   ประเภท   คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ     ตั้งไว 5,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ    เชน    คาหลอดไฟฟา   สวิทซไฟฟา   สายไฟฟา   หมอแปลงไฟฟา   ลําโพง      

ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน  เทปพันสายไฟฟา   ปลั๊กไฟฟา  โคมไฟฟา  ฯลฯ สําหรับกองการศึกษา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

และโรงเรียนเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)       

3  ประเภท  คาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 5,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาซื้อวัสดุงานบานงานครัว  เชน แปรง  ไมกวาด  ผาปูท่ีนอน  ปลอกหมอน  หมอน  ผาหม  ผาปูโตะ      

ถวยชาม  ชอนสอม   แกวน้ํา  จานรอง   กระจกเงา    ถาด  ท่ีนอน  มีด  หมอไฟฟารวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา   กระติกน้ํา    

รอนไฟฟากระติกน้ําแข็ง ถังแกส น้ํายาลางจาน  ผงซักฟอก   น้ํายาเช็ดกระจก    สเปรยปรับอากาศ   ไมถูพ้ืน    ถังขยะ  

ฯลฯ   สําหรับกองการศึกษา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผน 

งานการศึกษา งานบริหารท่ัวไป  เก่ียวกับการศึกษา )      

4   ประเภท   คาวัสดุกอสราง                                        ตั้งไว 2,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาซื้อไมตางๆ น้ํามันทาไม  ทินเนอร   สี   หิน  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต  ปูนขาว  ทราย  อิฐหรือซีเมนต     

บล็อก ตะปู  ฆอน  คีม ชะแลง จอบ  เสียม  เลื่อย ทอน้ําและอุปกรณประปา  ทอตางๆ โถสวม  อางลางมือ วัสดุกอสราง     

อ่ืน ๆ สําหรับซอมแซมศูนยเยาวชนเทศบาล    สนามกีฬาและใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โรงเรียนเทศบาล  เชน  ซอมแซม   

หองน้ํา      หองสวม      ทางเดินเทารองระบายน้ํา      สนามกีฬา      สนามเด็กเลน ฯลฯ     ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

5 ประเภท   คาวัสดุยานพาหนะและขนสง          ตั้งไว 30,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาแบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  เพลา สายไมล ตลับลูกปน  น้ํามันเบรค หัวเทียน นอต และ สกรู     

กระจกมองขาง     หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต    ฟลมกรองแสง ไฟถอย ไมปดน้ําฝน กุญแจตางๆ ไสกรองน้าํมันเครื่อง        

ไฟเลี้ยว ไสกรองน้ํามันเบนซิน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 

6  ประเภท   คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น  ตั้งไว 100,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง น้ํามัน 2 ที ถาน แกสหุงตมฯลฯ     

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)
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7  ประเภท   คาวัสดุการเกษตร                           ตั้งไว 2,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตรสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   เชน   บัวรดน้ํา  สปริงเกอร   คราด   ชอนพรวนดิน       

สอมพรวนดิน  ยากําจัดแมลง   ดินดํา  ดินเกษตร  ไมดอกไมประดับ ไมยืนตน  ปุยคอก  ปุยเคมี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  

 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  )

8  ประเภท   คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร          ตั้งไว 5,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรสําหรับกองการศึกษา โรงเรียนเทศบาลท้ัง 2 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก            

 3 แหงเชน โปสเตอร โฟมมวนวีดีโอ  มวนเทป  ปายนิเทศ ปายคัตเอาท  กระดาษเขียนโปสเตอร  แถบบันทึกเสยีงหรือภาพ     

วีดีโอเทป   แผนซีดี   พูกันและสี   ฟลม   รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการลาง  อัด   ขยาย  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 

9  ประเภท   คาวัสดุคอมพิวเตอร                         ตั้งไว 15,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล  แผนวงจรอีเล็กทรอนิค  หัวพิมพหรือแถบพิมพ   

เครื่องอานและบันทึกขอมูล หมึกพิมพ หมึกเติมของเครื่องพิมพและโปรแกรมตาง ๆฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษางานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา )

10  ประเภท   คาวัสดุกีฬา                       ตั้งไว 52,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาวัสดุกีฬาสําหรับศูนยกีฬาชุมชน จํานวน 26 ชุมชน โรงเรียน  และศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  เชน          

คาหวงยาง  คาลูกฟุตบอล  ลูกปงปอง  ไมตีปงปอง ลูกแชรบอล ไมแบดมินตัน  ลูกแบตมินตัน  ไมเทนนิส   ลูกเทนนิส            

เชือกกระโดด  ตะกรอตาขายกีฬา  นกหวีด  นาฬิกาจับเวลา  นวม  ลูกทุมน้ําหนัก  เสาตาขายกีฬา  หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก      

ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได     (ปรากฏในแผนงานการศึกษา       งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  

11  ประเภท    คาวัสดุหองสมุดเทศบาล                   ตั้งไว 15,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ หนังสือ  สิ่งพิมพ วารสาร นิตยสาร สารานุกรม พจนานุกรม แผนท่ี แผน CD/DVD  

สําหรับหองสมุดเทศบาลเมืองบานไผ ฯลฯ จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษางานการศึกษาไมกําหนดระดับ)    

12  ประเภท  คาวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว 15,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนชาย , หญิง เสื้อ  กางเกง   ผาชุดกีฬา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเทา รองเทา    

เข็มขัด  หมวก  ผาผูกคอ เครื่องแตงกาย ชุดการแสดงละคร ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา )

1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค                    ตั้งไวรวม 275,000    บาท

1  ประเภท   คาน้ําประปา                               ตั้งไว 100,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนเทศบาล     ตั้งจายจากเงินรายได       

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

2 ประเภท    คาไฟฟา                                      ตั้งไว 150,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   และโรงเรียนเทศบาล  ตั้งจายจากเงินรายได 

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

3  ประเภท  คาบริการดานโทรคมนาคม                                      ตั้งไว 10,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต   ตามโครงการเครือขาย Internet  ตามหนังสือ 

ท่ี มท 0808.3/ว 2351   ลงวันท่ี 10 ก.ค. 46 ขอ 7.2 คาสื่อสารผานดาวเทียมและคาสื่อสารอ่ืน ๆ และใหหมายความรวมถึง 

คาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับ     การใชบริการ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนกรณีตางๆ      
ท่ีตองนํามาตั้งงบประมาณ  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียน และประถมศึกษา) 
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4   ประเภท   คาโทรศัพท                                 ตั้งไว 15,000    บาท

เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทใหกองการศึกษา   โรงเรียนเทศบาล    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและหองสมุด    ตั้งจายจาก   

เงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

1.5 หมวดเงินอุดหนุน                       ตั้งไวรวม 5,294,800    บาท

1   ประเภท   เงินอุดหนุนการกีฬา                            ตั้งไว 110,000    บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนการแขงขันกีฬานักเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา        ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    

ใหกับเทศบาล เจาภาพท่ีจัดการแขงขัน จํานวน 30,000 บาท อุดหนุนอําเภอบานไผในการแขงขันกีฬา จํานวน 30,000 บาท     

อุดหนุนชมรมแอโรบิคฯจํานวน 10ชมรมๆละ 5,000 บาท  เปนเงิน 50,000.-บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป       

 (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ)จากแผนพัฒนา สามป (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2 หนา 5-55โครงการท่ี 30 ) 

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

2   ประเภท   เงินอุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ตั้งไว 450,000    บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสงเสริมการจัดกิจกรรม        เพ่ืออนุรักษประเพณีศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ินของ 

สภาวัฒนธรรมอําเภอบานไผ  และอุดหนุนอําเภอบานไผในการจัดขบวนแหเขารวมงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว   

และงานกาชาดจังหวัดขอนแกนอุดหนุนอําเภอบานไผในการจัดงานประเพณีกินเจ ใหพุทธยานสมาคม  ตั้งจายจากเงิน 

อุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน)   

 1.  สภาวัฒนธรรมอําเภอบานไผ                                                                    จํานวน      จํานวน 40,000       บาท

2.  งานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแกน จํานวน  50,000       บาท

3.   งานบุญกุมขาวใหญอําเภอบานไผ จํานวน 80,000       บาท

4.   บุญตะไลยักษบานหนองลุมพุก จํานวน 50,000       บาท

5.   บุญบั้งไฟบานเก้ิง จํานวน 100,000     บาท

6.   งานประเพณีกินเจอําเภอบานไผ จํานวน 50,000       บาท

7.  อุดหนุนวัดท่ีเทศบาลเปนเจาภาพทอดกฐิน จํานวน 30,000       บาท

8.  อุดหนุนงานง้ิวประจําป จํานวน 50,000       บาท

(จากแผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. 2555 - 2557 ) ตามยุทธศาสตรท่ี  3.3  หนา  5-62  โครงการท่ี 9 )

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

3    ประเภท  เงินอุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาลฯ               ตั้งไว 270,000    บาท

เพ่ือเปนเงินอุดหนุนกิจการศาสนาใหวัดในเขตเทศบาล  เปนคาใชจายในการสงเสริมพระพุทธศาสนา

เพ่ือบํารุง และอนุรักษประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานโบราณวัตถุ ศาสนสถานใหคงอยูสืบตอไป ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนท่ัวไป ( ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมฯ)  

จํานวน 50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

3.  วัดเอ่ียมไพบูลย

4.  วัดโพธิ์ชัย

1.  วัดคุมจัดสรรค

2.  วัดศรีบุญเรือง
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จํานวน 20,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

( จากแผนพัฒนาสามป  ( พ.ศ. 2555  -  2557)  ตามยุทธศาสตรท่ี  3.3  หนา  5-62  โครงการท่ี 10  ) 

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

4    ประเภท  เงินอุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด  สพฐ.               

ตั้งไว 4,284,800   บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อขาวสารอาหารแหงและอาหารสดสําหรับใชประกอบอาหาร คาจางเหมาผูประกอบอาหาร   

กลางวัน      ตามโครงการอาหารกลางวัน    สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  จํานวน  8 โรง ไดแก โรงเรียนบานไผแสงทอง   

ประชาสรรค  ,โรงเรียนหนองลุมพุก  , โรงเรียนบานไผประถมศึกษา (ขก 10) ,  โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์ ,  โรงเรียน       

บานไผยิ่งยงอุทิศ, โรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ, โรงเรียนจตุรมิตรบานไผ, โรงเรียนบานเก้ิง จํานวน 200 วัน ตามจํานวน

เด็กนักเรียน ขอมูล  ณ  วันท่ี 10  มิถุนายน 2554 สําหรับเด็กอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 (100%) อัตราคนละ 13 บาท

ตามหนังสือกรมการปกครอง ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว1223  ลงวันท่ี 20  มิถุนายน 2554    ตั้งจายจากเงิน   

อุดหนุนท่ัวไป  ( ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียน   และประถมศึกษา)  

(จากแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2555- 2557 ) ตามยุทธศาสตรท่ี  3.2  หนา 5-56 โครงการท่ี  31  )  

5    โครงการอุดหนุนเจาภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          

ตั้งไว 10,000    บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสงเสริมการศึกษาใหกับหนวยงานท่ีเปนเจาภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

(จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1หนา 5-66 โครงการท่ี 5)

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

6  โครงการอุดหนุนชุมนุมลูกเสือทองถิ่น ตั้งไว 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนชุมนุมลูกเสือทองถ่ินท่ีเปนเจาภาพ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

(ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557 ) 

ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1 หนา 5-67 โครงการท่ี 6 )

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

7.ประเภทเงินอุดหนุนคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ตั้งไว 100,000   บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน  ในการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง 

คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนและกองการศึกษา  เทศบาลเมืองบานไผ  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบานไผและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป          (ปรากฏใน  

แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)  จากแผนพัฒนาสามป    (พ.ศ. 2555-2557  )    

ตามยุทธศาสตรท่ี  4.2  หนา   5-74  โครงการท่ี  1  )

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

5.  วัดปาชัยวารินทร

6.  วัดโพธิ์ศิริโสภณ

7.  วัดนันทพิมพาราม

8.  วัดปาสุมนามัย

9.  วัดจันทรประสิทธิ์
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8. โครงการอุดหนุนงบประมาณฝกอบรมเยาวชนสัมพันธตอตานยาเสพติด(สภ.บานไผ)

ตั้งไว 50,000    บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนงบประมาณฝกอบรมเยาวชนสัมพันธตอตานยาเสพติด ของสถานีตํารวจภูธรบานไผ

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปราฎในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไมกําหนดระดับ) จากแผนพัฒนาสามป

(พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตร ท่ี 2.3  หนา 5-44 โครงการท่ี 2 )

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

ตั้งไวรวม 376,000   บาท    

หมวดครุภัณฑ   ตั้งไวรวม 291,000   บาท    

ประเภท   คาครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไวรวม 21,600   บาท    

 -โครงการจัดซ้ือโตะพรอมเกาอ้ี ผูบริหารระดับ7-9   ร.ร.ท.2ฯ ตั้งไว 5,700    บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะพรอมเกาอ้ีผูบริหาร  ระดับ 7-9      จํานวน   1  ชุด    จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ

 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ) 

จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1  หนา 5-64 โครงการท่ี 1       

 -โครงการจัดซ้ือโตะเกาอ้ี ครู ระดับ 3-6 จํานวน 5 ชุด ตั้งไว 15,900    บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตพรอมเกาอ้ี ครู ระดับ 3-6  จํานวน  5  ชุด   จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ

 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ) 

จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตรท่ี4.1 หนา 5-63โครงการท่ี 1       

ประเภท   คาครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไวรวม 39,700   บาท

 -โครงการจัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอรสี จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 6,500   บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอรสี  แบบฉีดหมึก (Inkjet)  คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

 -เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถเปน Printer , Copier และ Scannerภายในเครื่องเดียวกัน 

 -ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก( inkjet)  

 -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi

 - มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 24  หนาตอนาที

 - มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาที

 - สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด A4 (ขาวดํา - สี ) ได

 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 2,400 dpi

 -  สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา

 -  สามารถทําสําเนาไดสูงสุด 99  สําเนา

 - สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1 หนา 5-63 โครงการท่ี 1     

2.    รายจายเพ่ือการลงทุน                  
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 -โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ้นเตอร ตั้งไว 33,200   บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ้นเตอร จํานวน 1  ชุดรายละเอียดดังนี้  CPU   ไมนอยกวา 

2  แกนหลัก และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.5  GHz   และมีความเร็วของหนวยความจําหรือมี HTT  
ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz  จํานวน 1 หนวย มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 512  MB มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR3  หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา 4 GB  
มีหนวยจัดเก็บขอมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอยกวา  500  GB  จํานวน  1 หนวย    
มี DVD - RW  หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000  Mbps  จํานวน
ไมนอยกวา 1 ชอง มีจอภาพแบบ LCD  มี Contrast  Ratio ไมนอยกวา 600:1  และมีขนาดไมนอย กวา 18  นิ้ว 
จํานวน 1 หนวย เครื่องปริ้นเตอรชนิดเลเซอร/ชนิด LED  ขาวดํา  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600X600   
dpi มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 18 หนา/นาที  มีหนวยความจํา (Memory)  ขนาดไมนอยกวา  8  MB 
มี Interface  แบบ 1x Parallel หรือ 1 x USB 2.0  หรือดีกวา จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา ) จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)
 ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1 หนา 5-65 โครงการท่ี 1     

ประเภท   คาครุภัณฑการศึกษา ตั้งไวรวม 60,000   บาท    
 -โครงการจัดซ้ือโตะพรอมเกาอ้ีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ       ตั้งไว 60,000   บาท
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะพรอมเกาอ้ีนักเรียน จํานวน 60 ชุด    สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2 ฯ  จัดซื้อตามราคาตาม

 ทองถ่ิน   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา )       
 จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1 หนา 5-63โครงการท่ี 1

ประเภท  คาครุภัณฑกีฬา ตั้งไวรวม 160,000   บาท    
 -โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง(ชุมชนหลัก14) ตั้งไว 160,000   บาท    
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง ชุมชนหลัก 14  จํานวน 1 ชุดใหญ 6 รายการ จัดซื้อตาม-

ราคาทองถ่ิน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 
 จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2   หนา 5-57 โครงการท่ี 36

ประเภท  คาครุภัณฑงานบานงานครัว ตั้งไวรวม 9,700   บาท    
 -โครงการจัดซ้ือเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 1 เครื่อง ตั้งไว 9,700   บาท    
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพาย จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) จากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2555-2557)
ตามยุทธศาสตรท่ี 6.1 หนา 5-81 โครงการท่ี 8)
 

หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไวรวม 85,000   บาท
 -โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในและภายนอกอาคารหองสมุดเทศบาลฯ

ตั้งไว 85,000   บาท
เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงภูมิทัศนภายในและภายนอกอาคารหองสมุดเทศบาลฯ   ตามแบบแปลน

ของเทศบาลเมืองบานไผ    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไมกําหนดระดับ ) 
 จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557) ตามยุทธศาสตรท่ี 4.1 หนา 5-67โครงการท่ี 10

*****************************
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งบประมาณรายจายท้ังสิ้น ตั้งไวรวม 18,074,400    บาท

1 รายจายประจํา ตั้งไวรวม 17,864,400    บาท    

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 5,629,900    บาท

1.1.1 ลักษณะเงินเดือน ตั้งไว 2,758,000    บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 2,534,900    บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล  พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน  10  อัตรา  ตั้งจายจากเงิน 

รายได  (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข     งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับงานสาธารณสุข    เปนเงิน  2,034,495  บาท  

แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  เปนเงิน 143,863 บาท   แผนงานการพานิชย

งานโรงฆาสัตว  เปนเงิน  356,542 บาท)

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 223,100    บาท

 -เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร ตั้งไว 67,200    บาท

เพ่ือจายเงินประจําตําแหนงของผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมในอัตราเงินเดือนละ 5,600  บาท

จํานวน  1  อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับงาน สาธารณสุข )

 -เงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล ตั้งไว 42,000    บาท

เพ่ือจายเงินประจําตําแหนงพนักงานเทศบาล      ท่ีมีสิทธิตามระเบียบฯ     อัตราเดือนละ   3,500 บาท

จํานวน 1อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับงานสาธารณสุข)

 -เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข

ตั้งไว 12,000    บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุขตามหนังสือจังหวัด

ขอนแกน  ดวนท่ีสุด  ท่ี    มท0819.2/5103 ลงวันท่ี  24  กุมภาพันธ  2549  ไดสงประกาศ ก.ท.จ.ขอนแกน

เรื่อง กําหนดใหพนักงานเทศบาลไดรับ เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับงานสาธารณสุข)

 -คาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนทองถิ่น      ตั้งไว 67,200    บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล อัตราเดือนละ  5,600  บาท  จํานวน 1 อัตรา

ตั้งจายจากเงินรายได ( ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับงานสาธารณสุข)

 -เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับขาราชการตามระเบียบฯ  ตั้งไว 22,700    บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   

งานบริหารท่ัวไป   18,000บาท  และแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  4,700บาท) 

 - เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสําหรับขาราชการตามระเบียบฯ ตั้งไว 12,000 บาท

เพ่ือใชจายเปนเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไป ฯ  6,000  บาท  แผนงานเคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  6,000  บาท)

หนวยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามหนวยงาน
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1.1.2 ลักษณะเงินคาจางประจํา ตั้งไว 2,871,900    บาท

ประเภทเงินคาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 2,692,100    บาท

เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา จํานวน    17    อัตรา เพ่ือปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

งานรักษาความสะอาด       ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานกําจักขยะมูลฝอย   

และสิ่งปฏิกูล)

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 179,800    บาท

 -เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับลูกจางประจําตามระเบียบฯ     ตั้งไว 61,100    บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผงานเคหะและชุมชน 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล )

 -เงินคาตอบแทนพิเศษ ตั้งไว 118,700    บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําในกรณีเงินเดือนถึงข้ันสูงสุดของอันดับ จํานวน 9  อัตรา 

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

1.2 หมวดคาจางช่ัวคราว ตั้งไวรวม 3,051,500    บาท

ประเภทเงินคาจางช่ัวคราว   ตั้งไว 2,421,500    บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางของเทศบาลท่ีปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ พรอมท้ังเงินท่ีไดรับจาก

การพิจารณาเลื่อนข้ันคาตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและคาตอบแทนพิเศษของพนักงานจางท่ีมีผล

การปฏิบัติงานท่ีมีระดับดีข้ึนไป  จํานวน (3% - 5%)ของอัตราคาตอบแทนกอนในปนั้นตามประกาศคณะกรรม 

การฯพนักจางตามภารกิจ    7  อัตรา  และพนักงานจางท่ัวไป  28 อัตรา  รวม  35 อัตรา    ตั้งจายเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล )

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ตั้งไว 630,000    บาท

 -เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวสําหรับพนักงานจางตามระเบียบฯ      ตั้งไว 630,000    บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางของเทศบาล   ตั้งจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล )

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 8,558,000   บาท    

1.3.1 คาตอบแทน ตั้งไวรวม 449,000   บาท    

 -คาตอบแทน   ประเภท   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตั้งไว 3,000   บาท    

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาตอบแทนบุคคลภายนอกมาชวยราชการ   เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว     

เงินรางวัล  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับงานสาธารณสุข)

 -คาตอบแทน  ประเภทการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ           ตั้งไว 210,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและ  ลูกจางท่ีมีคําสั่งใหมาปฏิบัติงาน 

นอกเวลาราชการตามความจําเปนและเรงดวน ซึ่งมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ และจายเปนคาตอบแทนแพทย       

พยาบาล  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับงานสาธารณสุข   เปนเงิน  

30,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล    เปนเงิน   174,000 บาท       

แผนงานการพาณิชย งานโรงฆาสัตว  เปนเงิน  6,000 บาท)
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 -คาตอบแทน ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 50,000   บาท    

เพ่ือจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานและลูกจางท่ีมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ   

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับงานสาธารณสุข  เปนเงิน  8,000  บาท

แผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   เปนเงิน   4,000  บาท

แผนงานเคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  เปนเงิน  38,000  บาท)

 -คาตอบแทน ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล           ตั้งไว 150,000   บาท    

เพ่ือจายเปนสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล  ใหแกพนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคลในครอบครัวท่ี  

เบิกไดตามระเบียบ ฯ       ตั้งจายจากเงินรายได    (ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ 

งานสาธารณสุข เปนเงิน 10,000 บาท แผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน    

เปนเงิน   8,000  บาทแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนเงิน  130,000  บาท

แผนงานการพาณิชย งานโรงฆาสัตว  เปนเงิน 2,000 บาท)

 -คาตอบแทน   ประเภท   คาเชาบาน ตั้งไว 36,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน 

แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับงานสาธารณสุข 36,000 บาท)  

1.3.2 คาใชสอย ตั้งไวรวม 5,364,000    บาท

1  คาใชสอย   ประเภท  ก. รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว 3,584,000   บาท    

  - คาจางเหมาบริการตางๆ      ตั้งไว 3,584,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาจางแรงงานบุคคลภายนอก คาธรรมเนียมตาง ๆ คารับวารสาร คาเย็บปกหนังสือ คาจัดทํา    

ทําเนียบ อสม.คาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน ทําประปา เตาตมสําหรับโรงฆาสัตว  คาจางแรงงาน  ทําอุปกรณ     

สิ่งของตาง ๆคาใชจายรังวัดปกแนวเขต สาธารณะประโยชน        ติดตั้งมิเตอรไฟฟาและน้ําประปา   และจางเหมา   

บริการในภารกิจท่ีเก่ียวของกับกองสาธารณสุขฯ   เชน   กวาดถนนทางเทา  ทําความสะอาดตลาดสด  และ โรงฆาสัตว  

รวมท้ังจางเหมาทําความสะอาดอาคารกองสาธารณสุขฯ รวมพ้ืนท่ีประมาณ 560 ตารางเมตร จางเหมาฆาสัตวัในโรงฆาสัตว

มาตรฐานเมืองบานไผ และคาตอบแทนผูควบคุมงาน,คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ใหปฏิบัติงานของรัฐ  

ท้ังงานท่ีใชแรงงาน  งานท่ีใชทักษะฝมือและงานทางวิชาการ เปนตน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับงานสาธารณสุข  เปนเงิน 86,800 บาท   แผนงานเคหะและชุมชน   งานกําจัด-

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนเงิน   3,180,000   บาท  แผนงานการพาณิชย  งานโรงฆาสัตว  317,200 บาท)

2  คาใชสอย   ประเภท  ข. รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  

     ตั้งไว 750,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ท่ีชํารุดเสียหาย ท่ีอยูในความควบคุมดูแลรับผิดชอบ 

ของกองสาธารณสุขฯ เชน โตะ เกาอ้ี  เครื่องพิมพดีด   เครื่องคอมพิวเตอร   ตูเย็น   พัดลม    คาบํารุงรักษาหรือ 

ซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสราง เชน  ซอมแซมตลาดสดเทศบาล  และคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เชน     

อุปกรณการแพทย  เครื่องมือแพทยรถยนต , รถจักรยานยนต  ,รถบรรทุกขยะ,  รถบรรทุกสิบลอ,  รถยนตบรรทุก 

ขยะแบบอัด ,รถกวาดและดูดฝุนถนน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุขงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ- 

งานสาธารณสุข เปนเงิน 40,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  เปนเงิน

 700,000 บาท    แผนงานการพาณิชย      งานโรงฆาสัตว  เปนเงิน   10,000 บาท)
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3  คาใชสอย ประเภท ค .รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    ตั้งไว      980,000   บาท    

เพ่ือจายตามโครงการตาง ๆดังนี้  ตั้งจายจากเงินรายได 

  -โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)       ตั้งไว 50,000   บาท    

และทัศนศึกษาดูงาน

เพ่ือายเปนคาใชจายในการทัศนศึกษาดูงาน การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีคาใชจาย  ดังนี้  คาจางเหมารถยนต

คาท่ีพัก  คาอาหาร  คาเบี้ยเลี้ยง  คาของท่ีระลึก  คาพิธีการ  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารวาง  เครื่องดื่ม  

คาวัสดุประกอบการฝกอบรม  คาเบี้ยเลี้ยง  คาปายประชาสัมพันธ  คาถายเอกสารสิ่งพิมพ  คูมือ อสม.  คากระเปาเอกสาร  

คาวัสดุเครื่องแตงกาย คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการทัศนศึกษาดูงานและการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตั้งจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานสงเสริมสุขภาพ)     ตามยุทธศาสตรท่ี3.2 หนา 5-51   โครงการท่ี 4

 -โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน       ตั้งไว 220,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการทัศนศึกษาดูงาน  การจัดอบรม  การจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุแหงชาติ  โดยมีคาใชจาย  

ดังนี้ คาจางเหมารถยนต คาท่ีพัก คาอาหาร คาเบี้ยเลี้ยง คาของท่ีระลึก คาพิธีการ คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหารวาง  

เครื่องดื่ม  คาวัสดุประกอบการฝกอบรม  คาปายประชาสัมพันธ  คาถายเอกสารสิ่งพิมพ  คาวัสดุเครื่องแตงกาย  คาใชจาย

อ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการทัศนศึกษาดูงานและการจัดอบรม  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานสงเสริมสุขภาพ)  ตามยุทธศาสตร ท่ี3.2 หนา 5-51 โครงการ 5

 -โครงการออกหนวยบริการสาธารณสุขผสมผสาน (เชิงรุก)       ตั้งไว 100,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย       คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     คาอาหารวาง    

เครื่องดื่ม   คาอาหาร  คาปายประชาสัมพันธ  คาวัสดุสํานักงาน  คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของในโครงการ ตั้งจายจาก 

จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 100,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนยบริการสาธารณสุข)      

ตามยุทธศาสตรท่ี  3.2   หนาท่ี  5-53  โครงการท่ี 16

 - โครงการวัยใสใสใจสิ่งแวดลอม ตั้งไว 30,000      บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมเยาวชน  ดังนี้   คาสมนาคุณวิทยากร   คาอาหาร   อาหารวางและ

เครื่องดื่ม   คาเอกสาร   คูมือ   ปายประชาสัมพันธ   สื่อแผนพับ   คูมือ   คาวัสดุสํานักงาน   คาวัสดุอุปกรณในการ

จัดกิจกรรม   และคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปนตามโครงการฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)  ตามยุทธศาสตรท่ี 2.4  หนาท่ี  5-46  โครงการท่ี  2

 -โครงการประกวดชุมชนสะอาด หนาบานนามอง        ตั้งไว 50,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงครักษาความสะอาดในเขตเทศบาล การจัดประกวดชุมชนหนาบาน-

นามอง  ประกวดถนนสายหลัก  โดยเปนคาใชจายดังนี้  คาอาหารและเครื่องดื่มในการจัดประชุมชี้แจง  คาถายเอกสาร  

สื่อประชาสัมพันธ  วัสดุอุปกรณ  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน  เงินสนับสนุนการดําเนินงาน  คาของขวัญ/

 โล/ รางวัล/เงินรางวัล  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตามโครงการฯ โดยตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานเคหะ

และชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)  ตามยุทธศาสตรท่ี 2.4  หนาท่ี  5-46  โครงการท่ี  3

 - โครงการเทศบาลเมืองบานไผใสใจสุขภาพ ตั้งไว 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากรเทศบาลเมืองบานไผ ดังนี้ คาบริการทางการแพทย   

คาตรวจวินิจฉัย  คาตรวจทางหองปฏิบัติการ   คาเวชภัณฑ   และคาใชจายอ่ืนๆ   ท่ีจําเปนตามโครงการฯ ตั้งจายจากเงิน

รายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนยบริการสาธารณสุข)  ตามยุทธศาสตรท่ี  3.2 หนาท่ี  5-53 โครงการท่ี  15

 - โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน ตั้งไว 10,000 บาท

เพ่ือเปนคาใชจายวัสดุวิทยาศาสตร   เวชภัณฑ   คาอาหาร   อาหารวางและเครื่องดื่ม  ปายประชาสัมพันธ

เอกสาร / คูมือ  วัสดุสํานักงาน  และคาใชจายอ่ืนๆ   ท่ีจําเปนตามโครงการฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข  งานศูนยบริการสาธารณสุข)   ตามยุทธศาสตรท่ี  3.2  หนาท่ี  5-53  โครงการท่ี  17
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 - โครงการหยุดโลกรอนดวยมือเรา ตั้งไว 250,000 บาท

1. เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดมหกรรมประชาสัมพันธ / รณรงคลดภาวะโลกรอน  โดยสงเสริมการลด  คัด

แยกขยะในครัวเรือน   จุดรวมรวบขยะอันตราย   การทําน้ําหมักชีวภาพ   ธนาคารขยะทรัพย   และการจัดการตลาดนัด

วัสดุรีไซเคิล   ดังนี้  คาวัสดุอุปกรณในการสงเสริมการดําเนินงาน   ภาชนะรองรับ / เก็บรวมรวบขยะอันตรายแตละประเภท

คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาถายเอกสาร/คูมือ  สื่อประชาสัมพันธ  คาสมนาคุณวิทยากร  คารางวัลการประกวด

ผลการดําเนินงานและคาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปนตามโครงการฯ

2. เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเสริมการลดภาวะโลกรอนกับการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  และสงเสริมการใชถุงผาตะกรา

หรือปนโตแทนการใชถุงพลาสติก ดังนี้ คาวัสดุการเกษตร คาวัสดุงานบานงานครัว และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตามโครงการ

3. เพ่ือจายเปนคาใชจายในการอบรมอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม  การศึกษาดูงานและสนับสนุนการดําเนินงาน

ของอาสมัคร  ดังนี้  คาสมนาคุณวิทยากร  คาตอบแทนผูเขารับการอบรม  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาเอกสาร

คูมือ  สื่อประชาสัมพันธ  คาวัสดุสํานักงาน  คาวัสดุอุปกรณในการดําเนินงานของอาสาสมัคร  คาตอบแทนอาสาสมัครและ

คาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการฯ

4. เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสรางศูนยการเรียนรูการจัดการขยะแบบผสมผสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบแปลนตามเทศบาลกําหนด  ดังนี้ คาวัสดุกอสราง  วัสดุงานบานงานครัว  วัสดุการเกษตร วัสดุสํานักงาน  วัสดุการไฟฟา

และวิทยุ  คาจาง  คาตอบแทน  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตามโครงการฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) ตามยุทธศาสตรท่ี 2.4 หนาท่ี 5-45  โครงการท่ี  1

 -โครงการรณรงคลดการใชน้ํามันทอดซํ้า เพื่อสุขภาพ       ตั้งไว 30,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ  คาจัดซื้อชุดทดลองน้ํามันทอดซ้ํา

พรอมอุปกรณ  คาจัดซื้อน้ํามันทอดซ้ํา  คาตอบแทนเจาหนาท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   คาถายเอกสารส่ิงพิมพ

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ

สาธารณสุขอ่ืน)   ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2  หนาท่ี  5-58  โครงการท่ี  41

 - โครงการแผงสะอาดตลาดนาซ้ือ ตั้งไว 60,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมและประชุม มีคาใชจายดังนี้ คาตอบแทนวิทยากร คาเบี้ยเลี้ยงผูเขารับการอบรม

คาอาหาร  อาหารวางและเค่ืองดื่ม  คาวัสดุสํานักงาน  คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ  เงินคารางวัล  คาจัดซื้อตุมน้ําหนัก

คาจัดทําปายแผงตลาดสดเทศบาล  คาจัดซื้ออุปกรณสําหรับจัดทําท่ีตั้งตราชั่งกลาง  คาจัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปอน

พรอมอุปกรณ  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในโครงการ  ตั้งจายจากเงินรายได

10,000  บาท  และเงินอุดหนุนท่ัวไป  50,000  บาท  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุข  

และงานสาธารณสุขอ่ืน) ตามยุทธศาสตรท่ี  3.2 หนาท่ี  5-58  โครงการท่ี  42

 - โครงการจัดตลาดนัดชุมชนคนบานไผ ตั้งไว 50,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมพิธีเปดตลาดนัดชุมชนฯ มีคาใชจายดังนี้  คาอาหาร  คาอาหารวางและ

เครื่องดื่ม คาวัสดุ คาอุปกรณ ในการเตรียมพ้ืนท่ี  คาจัดทําสื่อประชาสัมพันธในการรณรงค  คาของท่ีระลึก  คาของรางวัล

และคาใชจายตางๆ  ในโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุข  

และงานสาธารณสุขอ่ืน)ตามยุทธศาสตรท่ี 3.2   หนาท่ี 5-58    โครงการท่ี 43

 -โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอในสัตว        ตั้งไว 70,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนวิทยากร  คาเบี้ยเลี้ยงผูเขารับการอบรม  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุวิทยาศาสตร

คาวัสดุสํานักงาน  คาแผนปาย  แผนพับประชาสัมพันธ   คาเบี้ยงเลี้ยงผูปฏิบัติงาน  และคาใชจายอื่นๆ  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 50,000 บาทและจายจากเงินรายได 20,000   บาท(ปรากฏในแผนงานพาณิชย งานโรงฆาสัตว)

ยุทธศาสตรท่ี  3.2 หนา  5-50 โครงการท่ี  2



 3-87

 - โครงการจําหนายเนื้อสัตว  (เขียงสะอาด)  ตั้งไว 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนวิทยากร   คาวัสดุสํานักงาน   คาแผนปาย   แผนพับประชาสัมพันธ   คาใชจายอื่นๆ

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานพาณิชย   งานโรงฆาสัตว)  ยุทธศาสตรท่ี  3.2  หนาท่ี  5-50  โครงการท่ี  3

 -โครงการรอบรูใชรถใชถนนลดอุบัติเหตุ        ตั้งไว 20,000   บาท    

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดอบรม  ดังนี้  คาตอบแทนวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาจางเหมา

จัดทําปายจราจรและคาใชจายอ่ืนๆ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

งานสาธารณสุข)  ยุทธศาสตรท่ี  3.2 หนา  5-52 โครงการท่ี  14

4  คาใชสอย ประเภท ง.รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย หมวดอ่ืน      

      ตั้งไว 50,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ      ในราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจาง    เชน        

คาลงทะเบียน    คาเบี้ยเลี้ยง   คาเชาท่ีพัก คาพาหนะคาสินไหมทดแทนและคาใชจายอ่ืน ๆ ฯลฯ ตั้งจายจาก 

เงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับงานสาธารณสุข เปนเงิน 30,000 บาท   

แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอ่ืนงาน เปนเงิน  5,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน  

กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกุล  เปนเงิน 10,000 บาท  แผนงานการพาณิชย   งานโรงฆาสัตว  เปนเงิน  5,000 บาท)

1.3.3 คาวัสดุ ตั้งไวรวม 2,745,000    บาท

1. คาวัสดุ ประเภทวัสดุสํานักงาน       ตั้งไว 40,000   บาท    

เพ่ือจายเปน      คากระดาษโรเนียว     กระดาษไข    ปากกา    หมึกโรเนียว    กระดาษถายเอกสาร แฟม

เอกสาร     กระดาษไขคอมพิวเตอร    ดินสอ      น้ํายาลบคําผิด     น้ํายาลบไข    ลวดเสียบ    คลิบดํา     กรรไกร 

ใบมีดคัตเตอร     กาวหลอด     ผาหมึกพิมพดีด     กระดาษคารบอน    ตรายาง    ซอง    ลวดเย็บกระดาษ   แฟม 

กระดานไวทบอรด     น้ําดื่ม     ยางลบ   สมุด   แฟม     มีดคัตเตอร   กระดาษไข    กระดาษกาวสองหนา  คาถาย

เอกสารเครื่องคํานวณเลข  มูลี่  มานปรับแสง (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน  แผงก้ันหอง เครื่องเขียนแบบพิมพ 

ตางๆ  ฯลฯ    ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข) 

2. คาวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ       ตั้งไว 5,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณตางท่ีเก่ียวกับไฟฟาและวิทยุ      เชนสายไฟฟา     โคมไฟหลอดไฟ 

ปลั๊กไฟฟา       ฟวส สวิตชไฟฟา     ขาหลอดฟลูออเรสเซนต      เบรกเกอร      มูฟวิ่งคอยส     คอนเดนเซอร  

หลอดวิทยุ  ทรานซิสเตอร    สตารทเตอร  บัลลารด   สายอากาศ   ลําโพง  ไฟฉาย  ถานวิทยุสื่อสาร   อุปกรณ 

ไฟฟาตาง ๆ   และวัสดุไฟฟาอ่ืน ๆฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหาร 

ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข) 

3. คาวัสดุ ประเภทวัสดุงานบานงานครัว       ตั้งไว 400,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ  ไมกวาด  ผงซักฟอก  น้ํายาลางจาน  ถังขยะ  กับดักหนู  ถังเปลาบรรจุเคมี

ถุงดํา      ผาเช็ดโตะ      ผาปูโตะ      น้ํายาลางหองน้ํา      น้ํายาเช็ดกระจก      ไมถูพ้ืน     ถวย    ชาม      ท่ีตักขยะ 

ถังน้ํา      ถังเปลายางแอสฟลท     กระติกน้ํารอน       สบู      กระดาษชําระ   กระติกน้ําแข็งฯ ลฯ ตั้งจายจาก

เงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข   เปนเงิน 25,000 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน      งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล       เปนเงิน   365,000  บาท       แผนงาน

การพาณิชย  งานโรงฆาสัตว เปนเงิน  10, 000 บาท)
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4. คาวัสดุ  ประเภทวัสดุกอสราง      ตั้งไว 68,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาอิฐ    หิน   ปูน   ทราย   พรั่ว   ไมตาง ๆ สี    แปรงทาสี    ตะปู   ลูกบิด เหล็กเสน สังกะสี

ทินเนอร   ทอระบายน้ํา   ทอพีวีซี   ตะปู  คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สวาน เลื่อย กบไสไม เหล็กสน 

ตลับเมตร      ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข    งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข    

เปนเงิน 5,000 บาท       แผนงานเคหะและชุมชน    งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เปนเงิน  55,000 บาท    

แผนงานการพาณิชย    งานโรงฆาสัตว เปนเงิน 8,000 บาท)

5. คาวัสดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง         ตั้งไว 200,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคายางนอก   ยางใน   แบตเตอรี่      สายไมล   เพลา   ตลับลูกปน    น้ํามัน

เบรก  เบาะรถ  หัวเทียน  ไขควง   นอตและสกรูกระจกมองขางรถยนต   รถจักรยานยนต   กันชนรถยนต   ฟลม

กรองแสง   เข็มขัดนิรภัย  ไสกรองอากาศ ไสกรองน้ํามันเครื่อง ไสกรองเบนซิน  ไสกรองโซลา และอะไหล

เครื่องยนตตางๆ      สําหรับซอมแซมยานพาหนะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข เปนเงิน 20,000 บาท  แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย 

และมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเปนเงิน  180,000  บาท)

6. คาวัสดุ  ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น      ตั้งไว 1,730,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาน้ํามันเชื่อเพลิงและหลอลื่น      เชน    น้ํามันเบนซิน    น้ํามันดีเซล    น้ํามันกาด     ถาน

น้ํามันเตาแกสหุงตมน้ํามันเครื่องน้ํามันจารบี น้ํากลั่นฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข    

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข เปนเงิน 50,000  บาท   แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและ 

สิ่งปฏิกูล    เปนเงิน    1,630,000   บาท    แผนงานการพาณิชย  งานโรงฆาสัตว เปนเงิน  50,000  บาท)

7. คาวัสดุ   ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย     ตั้งไว 100,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาน้ํายาฆาเชื้อ       อุปกรณการแพทย      ยา – เวชภัณฑ      หูฟง       แผนตรวจน้ําตาลใน

ปสสาวะ    สําลี     น้ํายาฆาเชื้อโรคสําหรับบาดแผลตางๆ   เข็มฉีดยาไซริ่งซองยา ตลับยา น้ํายาเคมีพนกําจัด

แมลงวัน และสารหรือน้ํายากําจัดกลิ่น คลอรีน  โซดาไฟ น้ํายาตรวจสารปนเปอนในอาหาร และน้ํายา

ตรวจสารเสพติดในปสสาวะ  ฯลฯ    ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข      งานบริหาร 

ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข เปนเงิน    40,000 บาท       แผนงานเคหะและชุมชน    งานกําจัดขยะมูลฝอยและ  

สิ่งปฏิกูล เปนเงิน 50,000  บาท  แผนงานการพาณิชย  งานโรงฆาสัตว  เปนเงิน  10,000  บาท)

8. คาวัสดุ  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร      ตั้งไว 5,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาฟลม     คาลางภาพขยายภาพ    ผาริมเขียว   โปสเตอร โฟม มวนวีดีโอ มวนเทปเอกสาร

สิ่งพิมพ    พูกันและสี    ฟลมสไลด    แถบบันทึกเสียงหรือภาพ    มวนเทปเปลา          เมมมอรี่สตกิของกลอง

ดิจิตอล  ถานแฟลช  ถานใสกลองถายรูป ภาพถายดาวเทียม และอ่ืน ๆ ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข ) 

9. คาวัสดุ  ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย      ตั้งไว 100,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคารองเทา       เสื้อก๊ัก      ถุงมือ    รองเทาบูท      ผาปดปาก      ชุดแตงกายพนสารเคมีกําจัด

แมลง คาเสื้อแขนยาว  หนากาก ผาปดจมูกและอ่ืน ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข  เปนเงิน  10,000  บาท  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอย 

และสิ่งปฏิกูล  เปนเงิน  85,000 บาท  แผนงานพาณิชย  5,000 บาท)

10. คาวัสดุ  ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง       ตั้งไว 20,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง หรือวัสดุท่ีใชกับรถบรรทุกน้ํา    เชน   ทอดูด   หัวฉีด   สายสงน้ําดับ

เพลิง  ขอตอ  ขอแยก   และอุปกรณเครื่องดับเพลิง  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
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11.คาวัสดุ  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร       ตั้งไว 30,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร   ตลับผงหมึก   ผาหมึกพิมพ   แผนดิสท   จานบันทึกขอมูล เทปบันทึก

ขอมูล   หัวพิมพ  หรือแถบพิมพ  และอ่ืนๆ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)   

12.คาวัสดุ  ประเภทวัสดุการเกษตร       ตั้งไว 5,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เชน  บัวรดน้ํา  ปุย  ใบมีด  พันธุพืช  และอ่ืนๆ ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได   

(ปรากฏในแผนงานพาณิชย  งานโรงฆาสัตว)

13. คาวัสดุ   ประเภทวัสดุโรงงาน ตั้งไว 40,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุโรงงานตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานพาณิชย งานโรฆาสัตว)

14. คาวัสดุ  ประเภทวัสดุอ่ืนๆ ตั้งไว 2,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุอ่ืนๆ เชน  มิเตอรน้ํา  อะไหลเครื่องพนหมอกควัน  เครื่องตดัหญา ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได     (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน   งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล )  

1.4.  หมวดคาสาธารณูปโภค       ตั้งไว 185,000   บาท    

ประเภทคาไฟฟา       ตั้งไว 85,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และ,ศูนยบริการสาธารณสุข (บานเก้ิง)  

ตั้งจายจากเงินรายได     (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข )  

ประเภทคาน้ําประปา       ตั้งไว 100,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาในโรงฆาสัตว    อาคารกองสาธารณสุขฯ   และศูนยบริการสาธารณสุข (บานเก้ิง)  

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)

1.5. หมวดเงินอุดหนุน       ตั้งไว 440,000   บาท    

 - คาใชจายโครงการเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติ์ เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

      ตั้งไว 30,000   บาท    

 เพ่ืออุดหนุนเงินใหแกศูนยเฉลิมพระเกียรติ     เพ่ือชวยเหลือผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV   ของ 

อําเภอบานไผ   ตามหนังสือ  ท่ี  ขก. 0217 /1901  ลงวันท่ี   9   มิถุนายน  2554   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)ตามยุทศาสตรท่ี5.2หนาท่ี5-77โครงการท่ี 2

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

 -โครงการเงินอุดหนุนบริจาคโลหิตชวยชีวิตเพื่อนมนุษย        ตั้งไว 20,000   บาท    

เพ่ืออุดหนุนในกิจกรรมบริจาคโลหิตของอําเภอบานไผ  ตามหนังสือท่ี ขก 0217/1910  ลงวันท่ี 9  มิถุนายน 2554

ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข) 

ตามยุทธศาสตรท่ี 5.2 หนา 5-77 โครงการท่ี 3

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

 -โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข       ตั้งไว 260,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในแตละชุมชน ท้ัง 26 ชุมชน

ชุมชนละ 10,000 บาท โดยมีคาใชจายดังนี้  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาพิธีการ  

คาตกแตงขบวนรณรงค  คาเชาสถานท่ี  เวที  เครื่องเสียงดนตรี  คาเงินรางวัลสําหรับการประกวดกิจกรรม  
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คาจัดทําเอกสาร  คูมือ  เกียรติบัตร  โลหรางวัล  คาแผนปายประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมตางๆ

และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน  ตั้งจากเงิน อุดหนุนท่ัวไป สําหรับการบริการสาธารณสุข

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานสงเสริมสุขภาพ) ตามยุทธศาตสรท่ี 3.2 หนา 5- 53 โครงการท่ี 18

 -โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม)        ตั้งไว 80,000   บาท    

เทศบาลเมืองบานไผ

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแหงชาติ  และการเผยแพรผลงาน  อสม.ดีเดน

โดยมีคาใชจายดังนี้  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาพิธีการ  คาตกแตงขบวนรณรงค  

คาเชาสถานท่ี  เวที  เครื่องเสียงดนตรี  คาเงินรางวัลสําหรับการประกวดกิจกรรม  คาจัดทําเอกสาร  คูมือ  เกียรติบัตร  

โลหรางวัล  คาแผนปายประชาสัมพันธ  คาวัสดุอุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมตางๆและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน  

ตั้งจากเงิน อุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานสงเสริมสุขภาพ) ยุทธศาตสร3.2 หนา5-77 โครงการ19

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

 -โครงการเงินอุดหนุนชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ            ตั้งไว 50,000   บาท    

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ  โดยมีคาใชจายดังนี้  คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร 

อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาพิธีการ  คาตกแตงขบวนรณรงค  คาเชาสถานท่ี  เวที  เครื่องเสียงดนตรี  คาเงินรางวัล

สําหรับการประกวดกิจกรรม  คาจัดทําเอกสาร  คูมือ  เกียรติบัตร  โลหรางวัล  คาแผนปายประชาสัมพันธ  คาเบี้ยเลี้ยง

การประชุม คาวัสดุอุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมตางๆและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปน  ตั้งจากเงิน อุดหนุนท่ัวไป 

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานสงเสริมสุขภาพ) ตามยุทธศาตสรท่ี 3.2 หนาท่ี 5-77 โครงการท่ี 4

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

2.รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว 210,000    บาท

2.1 หมวดคาครุภัณฑ ตั้งไว 40,000      บาท

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 37,000      บาท

 - โครงการจัดซ้ือโตะ ตั้งไว 10,000      บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน  จํานวน  5  ตัว  เพ่ือใชในศูนยผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ  ตั้งจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานสงเสริมสุขภาพ) ตามยุทธศาสตรท่ี 7.3  หนาท่ี  5-96  โครงการท่ี 28

(จัดซื้อราคาตามทองถ่ิน)

 - โครงการจัดซ้ือเกาอ้ี  ตั้งไว 20,000      บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีบุนวมขาสแตนเลส  จํานวน  26  ตัว  เพ่ือใชในศูนยผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานสงเสริมสุขภาพ)  ตามยุทธศาสตรท่ี  7.3  หนาท่ี  5-96 

โครงการท่ี 29   (จัดซื้อราคาตามทองถ่ิน)

 - โครงการจัดซ้ือโตะหมูบูชา ตั้งไว 2,000       บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อโตะหมูบูชา  จํานวน  1  ชุด  เพ่ือใชในศูนยผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ  (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข  งานสงเสริมสุขภาพ) ตามยุทธศาสตรท่ี  7.3  หนาท่ี  5-96  โครงการท่ี 30  (จัดซื้อราคาตามทองถ่ิน)

 - โครงการจัดซ้ือตูเหล็กจัดเก็บเอกสาร ตั้งไว 5,000       บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กจัดเก็บเอกสาร  จํานวน  1  ตู  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานสงเสริมสุขภาพ)

ตามยุทธศาสตรท่ี   7.3  หนาท่ี  5-96  โครงการท่ี  31  (จัดซื้อราคาตามทองถ่ิน)

 3-91



ประเภทครุภัณฑสิ่งกอสราง ตั้งไว 3,000       บาท

 - โครงการจัดซ้ือบันไดอะลูมิเนียม ตั้งไว 3,000       บาท

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อบันไดอะลูมิเนียม  จํานวน  1  อัน  (ปรากฏในแผนงานพาณิชย  งานโรงฆาสัตว)

ตามยุทธศาสตรท่ี  7.3   หนาท่ี  5-98  โครงการท่ี  40  (จัดซื้อราคาตามทองถ่ิน)

 2.2 หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ตั้งไวรวม 170,000   บาท    

 -  โครงการจางเหมาติดตั้งไฟฉุกเฉินโรงฆาสัตวมาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ

ตั้งไว 20,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาติดตั้งไฟฉุกเฉิน  สําหรับใชในโรงฆาสัตวมาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ จํานวน 2 เครื่อง 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานพาณิชย งานโรงฆาสัตว) ตามยุทธศาสตรท่ี  7.3   หนาท่ี  5-96  

โครงการท่ี 26

 -  โครงการจางเหมาติดตั้งถังสํารองน้ําโรงฆาสัตวมาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ

ตั้งไว 50,000      บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาติดตั้งถังสํารองน้ํา   สําหรับใชในการฆาสัตวมาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ

ขนาด  2,500  ลิตร  จํานวน  2  ถัง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานพาณิชย   งานโรงฆาสัตว)  

ตามยุทธศาสตรท่ี  7.3  หนาท่ี  5-96    โครงการท่ี  27

 -  โครงการศูนยผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ ตั้งไว 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงศูนยผลิตภัณฑชุมชน   เปนศูนยผูสูงอายุ  1  แหง   (รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลกําหนด) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานสงเสริมสุขภาพ)   ตามยุทธศาสตรท่ี  

7.3  หนาท่ี  5-95     โครงการท่ี  22

**************************
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ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น ตั้งไวรวม 3,789,300    บาท

      1. รายจายประจํา ตั้งไวรวม 3,761,300    บาท    

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไวรวม 1,111,700    บาท

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน      ตั้งไว 1,051,300    บาท

เพ่ือจายเปนเงินเดือนแกพนักงานเทศบาล  พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนในปงบประมาณ  2555 จํานวน   

5  อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป)

ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ตั้งไว 60,400    บาท

 -เงินคาตอบแทนเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว ตั้งไว 10,000     บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล  จํานวน 4  อัตรา   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏ 

ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป)

  -เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิสําหรับขาราชการตามระเบียบฯ ตั้งไว 50,400    บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงาน 

สรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป )

1.2 หมวดคาจางช่ัวคราว ตั้งไวรวม 226,600    บาท

ประเภท คาตอบแทนพนักงานจางของเทศบาล         ตั้งไว 190,600     บาท

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนและคาตอบแทนพิเศษ พนักงานจางท่ีปฏิบัติงานกองสวัสดิการการสังคมใน 

ตําแหนงพนักงานขับรถยนต จํานวน1 อัตรา  ผูชวยเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน จํานวน 1  อัตรา รวม   2   อัตรา   

ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารท่ัวไป)

ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ตั้งไว 36,000    บาท

 -เงินคาตอบแทนเงินเพ่ิมคาครองชีพช่ัวคราว ตั้งไว 36,000     บาท

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง  จํานวน  2  อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได   (ปรากฏใน 

ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป)

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม 2,075,000   บาท    

1.3.1 คาตอบแทน ตั้งไวรวม 74,000   บาท    

 -คาตอบแทน  ประเภทการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      ตั้งไว   24,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาอาหารทําการนอกเวลาราชการ  ใหแกพนักงานลูกจาง  ท่ีไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลา 

ตามความจําเปนและเรงดวน  หรือในวันหยุดราชการ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขม 

แข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป) 

 -คาตอบแทน ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล                   ตั้งไว 20,000   บาท    

เพ่ือจายเปนสวัสดิการดานการรักษาพยาบาล  ใหแกพนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคลในครอบครัวท่ีเบิกได 

ตามระเบียบ ฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   งานบริหารท่ัวไป)

หนวยงานกองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบานไผ

อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน

รายจายจําแนกตามหนวยงาน
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 -คาตอบแทน ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                  ตั้งไว 30,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล    และลูกจางประจํา         ตั้งจายจากเงินรายได   

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   งานบริหารท่ัวไป)

1.3.2 คาใชสอย ตั้งไวรวม 1,865,000 บาท    

1  คาใชสอย ประเภท ก.รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    ตั้งไว 400,000 บาท

 - เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ ประเภทตางๆ ตั้งไว 100,000 บาท

เพ่ือจายเปนคารับวารสาร  นิตยสาร สิ่งพิมพตางๆ คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และคาจางเหมาบริการ  เชน   

หนังสือพิมพสําหรับบริการชุมชนท้ัง  26 ชุมชน  หนังสือระเบียบตางๆ  คาจางเหมาบริการ  คาธรรมเนียมตางๆ  

และจายเปนคาแรงงานบุคคล ภายนอกใหทําการอยางใดอยางหนึ่ง,  คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

 ใหปฏิบัติงานของรัฐ ท้ังงานท่ีใชแรงงาน งานท่ีใชทักษะฝมือและงานทางวิชาการ เปนตนฯลฯ ตามภารกิจ  

กองสวัสดิการสังคม ตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน )

 -โครงการแกไขปญหาความยากจน ตั้งไว 300,000 บาท 

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี มท 0893.1/ว 423  ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2553  เรื่อง 

ขอความรวมมือในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมและสนับสนุนการมีงานทําของนักเรียน นักศึกษา ใหมีรายได

ระหวางเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ  ปงบประมาณ  พ.ศ.2553  เพ่ือใหนักเรียน  นักศึกษาใชเวลาวางใหเปน   

ประโยชน  ไดรับความรูพัฒนาทักษะ  ประสบการณ  สามารถพัฒนาสูความยั่งยืนในการประกอบอาชีพในอนาคต

เกิดเจตคติท่ีดีตอการทํางานมีพฤติกรรมท่ีสรางสรรคของสังคม และมีรายไดระหวางเรียน บรรเทาความเดือดรอน

ในเบื้องตน    ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งในชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน 

ความเขมแข็งชุมชน ) 

2  คาใชสอย   ประเภท  ข. รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 

ตั้งไว 120,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินท่ีชํารุดเสียหาย  เชน  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องปร๊ินเตอร  

โตะ เกาอ้ี เครื่องพิมพดีด รถยนต รถจักรยานยนต  ทีวี  วีดีโอ โอเวอรเฮด  เครื่องทําน้ําเย็น  จักรยาน  เครื่องพิมพ 

สําเนาแบบดิจิตอล และหอกระจายขาว รถยนต  ตูเก็บเอกสาร เครื่องปรับอากาศ  เครื่องรับโทรศัพท  คาบํารุงรักษา 

หรือซอมแซมสิ่งกอสราง เชน  ซอมแซมสํานักงานท่ีชํารุด   หองน้ํา   ประตู  หนาตาง   คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม 

ทรัพยสินอ่ืน ๆ      ท่ีชํารุดเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบหอกระจายขาวและระบบเสียงตามสายในชุมชนซึ่ง 

ประกอบไปดวยเครื่องขยายเสียง  เทป  เครื่องเลนวีซีดี  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมค  รวมถึงวัสดุอุปกรณตางๆ  เก่ียวกับ 

หอกระจายขาว และระบบเสียงตามสายในชุมชนตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ    

ชุมชน  งานบริหารท่ัวไป)

3 คาใชสอย ประเภท ค. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการตั้งไว      1,315,000   บาท

 - โครงการออกเย่ียมชุมชนเคลื่อนท่ี            ตั้งไว 20,000   บาท    

เพ่ือใชจายในกิจกรรมออกเยี่ยมบริการชุมชนเคลื่อนท่ี   เพ่ือจายเปนคาจัดเตรียมชุมชน   คาอาหาร – เครื่องดื่ม   

สําหรับประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรม  คาอุปกรณ  คาจางพิมพดีดประกาศเกียรติคุณ  จางทําโลหเกียรติคุณ เงินรางวัล 

ในกิจกรรมนันทนาการดานตาง ๆ เชน  การแขงขันกีฬา   ประกวดรองเพลง  ตรวจสุขภาพ  การละเลนเกมสตางๆ 

ตรวจเยี่ยมผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส   สําหรับองคกรภาครัฐ   ภาคเอกชน ท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการและ

คาใชจายอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของกับโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน  สรางความเขมแข็งของชุมชน  

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) จากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2555- 2557) ตามยุทธศาสตรท่ี 6.1  

หนา 5-81  โครงการท่ี  7
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 - โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัยพิบัติและปญหาความเดือดรอนยากจนและผูดอยโอกาส

           ตั้งไว 20,000   บาท    

เพ่ือจายเปนเงินคาใชจายกิจกรรมสงเคราะหครอบครัวผูประสบปญหาความเดือดรอน ยากจนและดอยโอกาส  

ภัยจากภัยธรรมชาติ  อุบัติเหตุ  /  เหตุฉุกเฉิน  เปนเงินชวยเหลือและหรือจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค   เพ่ือออกเยี่ยม  

ผูประสบภัย  ผูเดือดรอนยากจน  ผูดอยโอกาส   และผาหมกันหนาวเปนการบรรเทาความเดือดรอนในเบื้องตน  

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏใน แผนงานสังคมสงเคราะห   งานสวัสดิการสังคม   และสังคมสงเคราะห  )      

จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2555-2557)  ยุทธศาสตรท่ี 5.2  หนาท่ี 5-78  โครงการท่ี  10

 - โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน          ตั้งไว 150,000   บาท    

เพ่ือใชจายในกิจกรรมประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน กลุมเครือขายชุมชน   

กลุมอาชีพตางๆ เปนคาจัดประชุม  คาวัสด-ุอุปกรณ คาพิธีเปด–ปด คาสถานท่ี คาอาหาร–เครื่องดื่ม  คาอาหารวาง   

คาสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนและเก่ียวของกับโครงการฯลฯ เพ่ือใหประชาชนไดมี 

สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเองตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)      จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2555-2557)     ยุทธศาสตรท่ี  7.1    

หนาท่ี    5-85  โครงการท่ี  5

 - โครงการตรวจสุขภาพสายตาและสงเคราะหแวนสายตาแกผูมีปญหาทางสายตา

ท่ีดอยโอกาสในเขตเทศบาล            ตั้งไว 10,000   บาท    

เพ่ือใชจายในกิจกรรมการตรวจสุขภาพสายตา และใหการสงเคราะหแวนสายตาแกผูมีปญหาทางสายตาท่ี

ยากจน  และดอยโอกาส  เปนคาจัดประชุมวิทยากร  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาตรวจสุขภาพ  คาแวนสายตา

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  ) 

 จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2555-2557)  ยุทธศาสตรท่ี 5.2  หนาท่ี 5-77  โครงการท่ี  5

 - โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนํากลุมองคกรในเขตเทศบาลฯ

           ตั้งไว 400,000   บาท    

เพ่ือใชจายในกิจกรรมอบรมสรางจิตสํานึกผูนําชุมชนในเขตเทศบาลฯ  จํานวน 26 ชุมชน  เพ่ือจายเปนคา

จัดประชุม  คาจัดอบรม  คาสถานท่ี  คาวัสดุ-อุปกรณ คาพิธีเปด–ปด คาพาหนะ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร

เครื่องดื่ม คาอาหารวาง  คาเบี้ยเลี้ยง  คาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนและเก่ียวของกับโครงการฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน        งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)      

จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2555-2557)     ยุทธศาสตรท่ี  7.2    หนาท่ี    5-88  โครงการท่ี  7

 - โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดในชุมชน            ตั้งไว 100,000   บาท    

เพ่ือเปนคาใชจายกิจกรรมสงเสริมอาชีพกลุมตาง ๆในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เพ่ือเปนคาใชจายในกิจกรรม 

สงเสริมสนับสนุนอาชีพและพัฒนารายไดใหแกชุมชน และกลุมอาชีพตาง ๆ  และศึกษาพัฒนากลุมอาชีพเดิม 

และเปนเงินอุดหนุนในการตอยอดโครงการกลุมอาชีพตางๆท่ีดําเนินการแลวใหมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน ประเมินผล   

หาความเปนไปไดของโครงการ      และใหการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมท่ีมีแนวโนมม่ันคง  เพ่ือเปนคาใชจาย

ในการอบรม เปนคาอบรม  คาวัสดุอุปกรณ  คาตอบแทนวิทยากร คาพิธีการ  คาสถานท่ี คาพิธีเปด-ปด คาอาหาร    

 เครื่องดื่มคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนและ เก่ียวของกับโครงการ  เพ่ือใหชุมชนมีรายไดสามารถพ่ึงตนเองไดและมีสวน

รวมในการพัฒนาทองถ่ิน ตั้งจายจาก เงินรายได(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนงานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)
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 - โครงการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตั้งไว 50,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาใชจาย  กิจกรรมอบรมการดําเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและเปนศูนยปราญชุมชมแหลงความรูใหกับชุมชนทางดานการเกษตร ในเขตเทศบาลเมืองบานไผท้ัง  26  

ชุมชน เพ่ือจายเปนคาจัดประชุมชน คาจัดอบรม ภายใตโครงการทัศนศึกษาดูงาน  คาสถานท่ี  พิธีเปด – ปด  

คาพันธุตนกลา   คาพันธสัตว   คาพัสดุอุปกรณ   คาพาหนะ   คาตอบแทนวิทยากร   คาอาหาร – เครื่องดื่ม  

คาอาหารวาง    คาเบี้ยเลี้ยง    คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนและเก่ียวของกับโครงการ    ตั้งจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)  

ยุทธศาสตรท่ี  1.2 หนา  5-7   โครงการท่ี 1

 - โครงการอบรมอาสาสมัครเฝาระวังและขจัดปญหาของชุมชนและการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กและสตรี

           ตั้งไว 5,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจกรรมรณรงคยุติความรุนแรงตอสตรีและเด็ก  เปนคาจัดประชุม  คาวัสดุ – อุปกรณ       

คาเวทีพิธีเปด – ปด  คาอาหาร – เครื่องดื่ม  คาอาหารวาง  คาเงินรางวัล  ของรางวัล  คาจัดทําใบประกาศเกียรติคุณ     

โลหรางวัล  คาขบวนแห   คาเชาเครื่องขยายเสียง   คาตอบแทนวิทยากร  เงินสนับสนุนวงดุริยางค   คาจางวงดนตรี     

คาตอบแทนกรรมการและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนกับโครงการเพ่ือรณรงคสรางความตระหนักในสังคม ใหรวมกัน 

ปองกันฯ  และยุติความรุนแรงตอสตรีและเด็ก  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ 

ชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2555-2557)ยุทธศาสตร 2.2  

หนาท่ี   5-78  โครงการ  9

 - โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาวแกผูดอยโอกาส            ตั้งไว 50,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกันหนาวใหแกผูดอยโอกาสในชุมชนท้ัง   26  ชุมชน  ในเขตเทศบาล      เชน   

เสื้อกันหนาว ผาหม  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและ 

สังคมสงเคราะห )  จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2555-2557)  ยุทธศาสตรท่ี  5.2หนาท่ี  5-87  โครงการท่ี  9

 - โครงการสํารวจขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.)            ตั้งไว 70,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมผูนําชุมชน กรรมการชุมชน   อาสาสมัครสาธารณสุข    บุคคลท่ัวไป   

เก่ียวกับการสํารวจ ขอมูลพ้ืนฐาน   ในชุมชนท้ัง  26  ชุมชนโดยเปนคาอาหาร คาตอบแทนวิทยากร  คาเชาสถานท่ี  

คาตกแตงสถานท่ี  คาวัสดุเครื่องเขียน คาวัสดุสําหรับบันทึกประมวลผลขอมูล  และอุปกรณ   คาถายเอกสาร 

คาพิมพเอกสารสิ่งตีพิมพ  คาอาหารวาง  เครื่องดื่ม คาวัสดุเผยแพร คาตอบแทนผูเขารับการอบรม คาใชจายอ่ืน

ท่ีจําเปนในการอบรม และจาย เปนคาตอบแทนในการจัดเก็บขอมูล  บันทึกขอมูล  นําเขา – สงออกขอมูล  จปฐ. 

 ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน 

ความเขมแข็งของชุมชน) 

 - โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาในชุมชน            ตั้งไว 280,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการแขงขันกีฬาสีชุมชน           อสม.           กลุมสตรีแมบาน     

ในเขตเทศบาลฯดังนี้    คาสนับสนุนการแขงขัน,  คาวัสดุ อุปกรณในการแขงขัน,  คาพิธีเปด -  ปด     การแขงขัน,   

คารางวัล/เงินรางวัล, คาอาหารและเครื่องดื่มระหวางการแขงขัน, คาจัดประชุมเพ่ือเตรียมการแขงขัน, คาตอบแทน 

กรรมการตัดสิน, คาพาหนะในการฝกการแขงขันคาชุดสํารองการแขงขัน และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนและเก่ียวของ 

กับโครงการ  ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน 

ความเขมแข็งชุมชน )  จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)  ยุทธศาสตรท่ี 3.2    หนาท่ี  5-54  โครงการท่ี  20
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 - โครงการเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในเขตเทศบาลเมืองบานไผ   

ตั้งไว 20,000    บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดประชุมอบรมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห     เปนคาจัดประชุม  คาวัสด-ุอุปกรณ  

คาพิธีเปด-ปด คาสถานท่ี  คาอาหาร – เครื่องดื่ม  คาอาหารวาง  คาสถานท่ี คาตอบแทนวิทยากร และคาใชจายอ่ืน 

ท่ีจําเปนและเก่ียวของกับโครงการ   ฯลฯ    เพ่ือเปนการประสานงานถายโอนงานจากสวนกลางสูทองถ่ินอยางมี 

ประสิทธิภาพและเปนการทํางานรวมกัน ในเชิงบูรณาการของภาครัฐและเอกชนและประชาชน  ตั้งจายจากเงิน 

รายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)  

จากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557)   ยุทธศาสตรท่ี  1.1    หนาท่ี    5-5  โครงการท่ี  7

 - โครงการเสริมสรางศักยภาพภาคชุมชนใหเขมแข็ง ตั้งไว 40,000   บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดประชุม  อบรมสัมมนา คาวัสด-ุอุปกรณ คาพิธีเปด-ปด คาสถานท่ี อาหาร เครื่องดื่ม   

คาอาหารวาง  คาพาหนะ คาตอบแทนวิทยากร  คาจัดพิมพ และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน และเก่ียวของกับโครงการ

เพ่ือใหชุมชนสามารถมีการพัฒนาดานบริหารจัดการ ดานสังคม และเศรษฐกิจของชุมชน  นําไปสูความเปนอยู  

ท่ีม่ันคงและยั่งยืน   ตั้งจายจากเงินรายได    (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   งานสงเสริมและ   

สนับสนุนความเขมแข็งของ ชุมชน)  จากแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2555-2557)   ตามยุทธศาสตรท่ี   5.1  

หนาท่ี  5-76   โครงการท่ี 2

 - โครงการเลือกตั้งซอมประธานคณะกรรมการชุมชน 26 ชุมชน 

ตั้งไว 10,000    บาท

เพ่ือเปนคาใชจายกิจกรรมการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน    ท้ัง      26     ชุมชน     ในเขตเทศบาล 

เมืองบานไผ  และการดําเนินการเลือกตั้งซอมประธานคณะกรรมการชุมชน  เพ่ือจายเปนคาจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ 

ในหนวยเลือกตั้ง  คาอาหาร-เครื่องดื่ม คาจัดอบรมและคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)จากแผน

พัฒนาสามป (พ.ศ.2555-2557)  ตามยุทธศาสตรท่ี  7.1  หนาท่ี  5-85    โครงการท่ี 6

 -  โครงการสงเคราะหเครื่องอุปโภค บริโภค แกผูพิการ    ผูปวยโรคเอดส  และผูดอยโอกาสในสังคม

ตั้งไว 40,000    บาท

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องอุปโภค  บริโภค เพ่ือออกเยี่ยมผูพิการ ผูปวยโรคเอดส และผูดอยโอกาส 

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห  งานสวัสดิการสังคมและ 

สังคมสงเคราะห) จากพัฒนาสามป  (พ.ศ.2555-2557)  ตามยุทธศาสตรท่ี  5.2    หนาท่ี   5-79   โครงการท่ี  11

 - โครงการสงเสริมการพัฒนาทองถิ่นภาคชุมชน ตั้งไว 30,000   บาท

เพ่ือใชจายในการจัดทําเวทีประชาคมระหวางผูนําชุมชนและสมาชิกสภาเทศบาล และประชาชนในชุมชนท้ัง 

26 ชุมชน เพ่ือจายเปนคาจัดประชุม คาสถานท่ีพิธีเปด-ปด คาวัสดุอุปกรณ คาพาหนะ  คาตอบแทนวิทยากร  

คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาเบี้ยเลี้ยงคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนและเก่ียวของกับโครงการ   ตั้งจายจาก

เงินรายได  (ปรากฎในแผนสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)

จากแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2555-2557)  ตามยุทธศาสตรท่ี  1.1    หนาท่ี   5-5   โครงการท่ี 4

 - โครงการอนุรักษสภาพสิ่งแวดลอมแบบย่ังยืน(ถนนกินได)    ตั้งไว 20,000   บาท

เพ่ือใชจายในกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  ลดโลกรอน  สามารถใชเปนอาหารและสถานท่ีพักผอน

หยอนใจและใหดูแลรวมกัน  ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ท้ัง3 เขต เพ่ือจายเปนคาจัดประชุม คาสถานท่ีพิธีเปด-ปด

คาวัสดุอุปกรณ  คาพาหนะ  คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาเบี้ยเลี้ยงคาใชจายอ่ืน
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ท่ีจําเปนและเก่ียวของกับโครงการ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน)      

4  คาใชสอย    ประเภท   ง. รายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน
           ตั้งไว 30,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาเชาท่ีพัก  คาพาหนะ และ 
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนใหแก      พนักงานและลูกจาง      ท่ีมีคําสั่งไปราชการตามระเบียบฯ      ตั้งจายจากเงินรายได   
(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป)  

1.3.3 คาวัสดุ ตั้งไวรวม 136,000   บาท    
1  คาวัสดุ   ประเภท  คาวัสดุสํานักงาน            ตั้งไว 40,000   บาท    
เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานตางๆ เชน กระดาษโรเนียว  หมึกโรเนียว   กระดาษถายเอกสาร   แฟมเอกสาร   

กระดาษไขคอมพิวเตอร   ดินสอ  ปากกา  น้ํายาลบคําผิด  น้ํายาลบไข ลวดเสียบ  คลิบดํา   กรรไกร  ใบมีดคัตเตอร   
กาวหลอดผาหมึกพิมพดีด  กระดาษคารบอน  ตรายาง  ซอง  ลวดเย็บกระดาษ   แฟม   กระดานไวทบอรด    น้ําดื่ม       
มีดคัตเตอร    กระดาษไข      คาถายเอกสาร คาจัดซื้อเครื่องคิดเลข    ไมต่ํากวา 12 หลัก    จํานวน 2 เครื่อง  ฯลฯ      
ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป )  

2   คาวัสดุ   ประเภท   วัสดุไฟฟาและวิทยุ            ตั้งไว 2,000   บาท    
เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ  ท่ีเก่ียวกับไฟฟาและวิทยุ เชน สายไฟฟาโคมไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟา ฟวส   

สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ขาหลอดฟลูออเรสเซนต  เบรกเกอร  มูฟวิ่งคอยส  คอนเดนเซอร หลอดวิทยุทรานซิสเตอร      
สตารทเตอร  บัลลารด  สายอากาศ  ลําโพงไฟฉาย  อุปกรณเครื่องเสียงตามสายระบบเสียงตามสาย  ถานวิทยุสือ่สาร     
ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป) 

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

จานรองแกว  กระจกเงา   ถาด  กระติกน้ํารอน  กระติกน้ําแข็ง  น้ํายาลางจาน  น้ํายาเช็ดกระจก  สเปรยปรับอากาศ  
 ไมถูพ้ืน  ถังขยะ  ถังน้ํา เขง น้ํายาลางหองน้ํา  กอนหอมดับกลิ่น  น้ําจืดท่ีซื้อมาจากเอกชน  น้ํายาถูพ้ืน  บุงเตา  สบู   
ขันน้ํา  ผงซักฟอก  กระดาษชําระ  กะละมัง  แปรงลางหองน้ํา  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  (ปรากฏในแผนงาน  
สรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป )

4  คาวัสดุ   ประเภท  คาวัสดุยานพาหนะและขนสง            ตั้งไว 12,000   บาท    
เพ่ือจายเปนคาแบตเตอรรี่  ยางนอก  ยางใน  เพลา  สายไมล  ตลับลูกปน  น้ํามันเบรก  หัวเทียน  ไขควง   

นอตและสกรู  กระจกมองขางรถยนต        รถจักรยานยนต       ไฟเลี้ยว       กันชนรถยนต       ฟลมกรองแสง      
เข็มขัดนิรภัย  ไสกรองอากาศ  ไสกรองเบนซิน  ไสกรองโซลา  และอะไหลเครื่องยนตตางๆ ฯลฯ ตั้งจายจาก 
เงินรายได  (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   งานบริหารท่ัวไป) 

5  คาวัสดุ  ประเภท   คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น            ตั้งไว 60,000   บาท    
เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ  น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน  น้ํามันกาด  ถาน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามัน-

จาระบี  น้ํากลั่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานบริหารท่ัวไป)  
6   คาวัสดุ    ประเภท   คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร           ตั้งไว 2,000   บาท    
เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน โปสเตอร โฟม   มวนวีดีโอ  มวนเทป  กระดาษเขียนโปสเตอร    

พูกันและสีฟลม  ฟลมสไลด  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร ,วีดีโอเทป , ซีด)ี  มวนเทปเปลา   ถานแฟลซ   
ลางอัดภาพขยายภาพ  ถานใสกลองถาย รูป ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ    
ชุมชนงาน  บริหารท่ัวไป )
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7  คาวัสดุ   ประเภท   คาวัสดุคอมพิวเตอร            ตั้งไว 15,000   บาท    

เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร   เชน     แผนหรือจานบันทึกขอมูล     แผนวงจรอีเล็กทรอนิค    หัวพิมพหรือ 

แถบพิมพเครื่องอานและบันทึกขอมูลตาง ๆ หมึกขาว – ดํา  และสี  สําหรับเครื่องพิมพ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  

(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารท่ัวไป )

1.4 หมวดเงินอุดหนุน                                                                           ตั้งไว 348,000   บาท    

 - เงินอุดหนุนสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน

ตั้งไว 30,000   บาท    

ตามหนังสืออําเภอบานไผ ท่ี ขก 0217/2677  ลงวันท่ี  30  มิถุนายน  2553  เรื่องการสนับสนุนและสงเสริม

กิจกรรมเหลากาชาดจังหวัดขอนแกนเพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมเหลากาชาดจังหวัด

ขอนแกน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งของชุมชน)    ตามยุทธศาสตรท่ี 1.1   หนาท่ี  5-5     โครงการท่ี  6

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

 - เงินอุดหนุนสนับสนุนวันสตรีสากลโลก ตั้งไว 10,000   บาท    

 เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสนับสนุนวันสตรีสากลโลก     กลุมสตรีแมบานอําเภอบานไผ     จังหวัดขอนแกน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ( ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุน 

ความเขมแข็งของชุมชน )      ตามยุทธศาสตรท่ี  1.1     หนาท่ี  5-5 โครงการท่ี  6

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

 - เงินอุดหนุนองคกรเครือขายคณะกรรมการชุมชนและกลุมสตรีแมบาน

ตั้งไว 100,000   บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสนับสนุนเครือขายในการบริหารจัดการภายในกลุมเครือขาย กลุมละ  50,000  บาท 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน 

ความเขมแข็งของชุมชน)  ตามยุทธศาสตรท่ี  7.1  หนาท่ี  5-86    โครงการท่ี  7

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)

 - เงินอุดหนุนสนับสนุนสงเสริมบุญประเพณ(ีบุญคุม)  ตั้งไว 208,000   บาท

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสนับสนุนสงเสริมบุญประเพณีทองถ่ินของชุมชนท้ัง  26 ชุมชน ๆ ละ  8,000  บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (ปรากฎในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและสนับสนุน 

บริหารท่ัวไป)  ตามยุทธศาสตรท่ี 3.3  หนา 5-61  ขอ โครงการท่ี 4

(จะดําเนินการไดตอเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดขอนแกน)
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2 รายจายเพ่ือการลงทุน      ตั้งไวรวม 28,000   บาท    

2.1 หมวดคาครุภัณฑ      ตั้งไวรวม 28,000   บาท    

ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร      ตั้งไว 28,000   บาท    

โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร            ตั้งไว 28,000    บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1  เครื่อง รายละเอียดดังนี้ CPU  ไมนอยกวา 2  แกนหลัก 

และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.5  GHz   และมีความเร็วของหนวยความจําหรือมี HTT  

ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz  จํานวน 1 หนวย มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหนวย

ความจําขนาดไมนอยกวา 512  MB มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR3  หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา 4 GB  

มีหนวยจัดเก็บขอมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวาขนาดความจุไมนอยกวา  500  GB  จํานวน  1 หนวย    

มี DVD - RW  หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000  Mbps  จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง มีจอภาพแบบ LCD  มี Contrast  Ratio ไมนอยกวา 600:1  และมีขนาดไมนอย กวา 18  นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย จัดซื้อตามราคาทองถ่ิน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน    

งานบริหารงานท่ัวไป)  จากแผนพัฒนา (พ.ศ.2555-2557)ตามยุทธยุทธศาสตร 7.3 หนา 5-98 ขอ 41

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



 

สวนที่ ๔ 
 

งบประมาณรายจายเฉพาะการ 
งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล 

 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

ของ 

เทศบาลเมืองบานไผ 

อําเภอบานไผ         จังหวัดขอนแกน 

 
- ประมาณการรายรับ       ๑๒,๘๐๐,๐๐๐  บาท 

- ประมาณการรายจาย     ๑๑,๒๙๘,๕๐๐  บาท 
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ปีงบประมาณ  2554 ปีงบประมาณ  2555

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล 9,071,900    บาท 11,298,500 บาท

1. แผนการการพาณิชย์ 5,171,900    บาท 7,038,500 บาท
2. แผนงานบริหาร 3,900,000    บาท 4,260,000 บาท
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จ่ายจริง รหัส
ปี 2553 + เพ่ิม บัญชี

- ลด
1. รายจ่ายงบกลาง
  ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้  ก.ส.ท. 49,868.86     100,000.00    + 60,000.00-     40,000.00       
  ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร 49,868.86     3,400,000.00 + 600,000.00   4,000,000.00  
  ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้  ก.บ.ท. 367,743.76    400,000.00    + 200,000.00-   200,000.00     
  ค่าธรรมเนียมธนาคาร + 20,000.00     20,000.00       
  เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ

รวมรายจ่ายงบกลาง 467,481.48 3,900,000.00 + 360,000.00  4,260,000.00 
 2. รายจ่ายของหน่วยงาน
  รายจ่ายประจํา
  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 808,260.00    980,000.00    + 100,000.00   1,080,000.00  
  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 396,003.63 754,000.00    + 34,500.00-     719,500.00     
  หมวดค่าสาธารณูปโภค 40,103.69 53,000.00     + 6,000.00       59,000.00       
  หมวดรายจ่ายอ่ืน 49,600.00     54,900.00     + 15,100.00     70,000.00       

รวมรายจ่ายประจํา 1,293,967.32  1,841,900.00  + 86,600.00    1,928,500.00 
  3.รวมรายจ่ายเพ่ือการลงทุน
  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 30,000.00     + 0 30,000.00       

รวมรายจ่ายเพ่ือการลงทุน 0 30,000.00    + 0 30,000.00     
  4. รายจ่ายจากกําไรสุทธิ
  รายจ่ายประจํา
  หมวดรายจ่ายอื่น 49,600.00 3,300,000.00 + 1,780,000.00 5,080,000.00  
    รวมรายจ่ายจากกําไรสุทธิ 49,600.00 3,300,000.00  + 1,780,000.00  5,080,000.00   
    รวมรายจ่ายสุทธิ 1,811,048.80  9,071,900.00  + 2,226,600.00  11,298,500.00  
    ยอดประมาณการรายรับ 7,720,000.00 9,320,000.00  + 3,480,000.00  12,800,000.00  
    รายได้สูงกว่ารายจ่าย 5,908,951.20 248,100.00    - 1,253,400.00  1,501,500.00   

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

รายการ
งบประมาณ

ปี 2554 ปี  2555
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รับจริง รหัส
ปี 2553 + เพ่ิม บัญชี

- ลด
  1. รายได้                     (ยอดรวม) 5,532,697.04 6,020,000.00 + 1,700,000.00 7,720,000.00
   ดอกเบี้ยรับจํานํา 5,055,755.25 5,000,000.00 + 2,000,000.00 7,000,000.00
   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 356.79 20,000.00 + 0.00 20,000.00
   กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด 474,315.00 1,000,000.00 + -300,000.00 700,000.00
   รายได้เบ็ดเตล็ด 2,270.00 0.00 + 0.00 0.00

  2. เงินได้อื่น
   กําไรสุทธิ    (ยอดรวม) 2,021,457.54 3,300,000.00 + 1,780,000.00 5,080,000.00
   เงินรางวัลประจําปี  15 % 289,208.53 495,000.00 + 705,000.00 1,200,000.00
   เงินบูรณะท้องถิ่น   30 % 606,437.26 990,000.00 + 490,000.00 1,480,000.00
   เงินสบทบหมุนเวียน   55  % 1,125,811.75 1,815,000.00 + 585,000.00 2,400,000.00
   เงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 0.00 0.00 + 0.00 0.00

รวมรายรับท้ังสิ้น 7,554,154.58 9,320,000.00 + 3,480,000.00 12,800,000.00

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

หมวด / ประเภท / รายละเอียด
งบประมาณ

ปี 2554 ปี  2555
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ประมาณการรายรับท้ังสิ้น  12,800,000.00   บาท  แยกเป็น
  1.  หมวดรายได้                เป็นเงิน 7,720,000.00 บาท  แยกเป็น
        1.1  ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา  เป็นเงิน  7,000,000.00 บาท

                โดยคํานวนจากดอกเบี้ยรับจํานําของเดือนตุลาคม  2554  ถึงเดือนกันยายน 2555  เป็นเกณฑ์

        1.2  ประเภทเงินฝากดอกเบี้ยธนาคาร  20,000.00     บาท

                โดยคํานวนจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเดือนตุลาคม  2554  ถึงเดือนกันยายน 2555  เป็นเกณฑ์

        1.3  ประเภทกําไรในการจําหน่ายทรัพย์หลุด  เป็นเงนิ 700,000.00    บาท

                โดยคํานวนจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

   2. หมวดเงินได้อื่น              เป็นเงิน 5,080,000.00 บาท

         1.  ประเภทกําไรสุทธิ  2554   เป็นเงิน   5,080,000.00  บาท แยกเป็น
            -เงินรางวัลประจําปี 15% ของกําไรสุทธิ เป็นเงิน 1,200,000.00 บาท

            -เงินบูรณะท้องถิ่น  30% ของกําไรสุทธิ เป็นเงิน 1,480,000.00 บาท

            -เงินสมทบทุนหมุนเวียน  55  %  ของกําไรสุทธิ  2,400,000.00 บาท

              (กรณีมีหน้ีสิน)

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555
สถานธนานุบาลเทศบาลบ้านไผ่
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วัตถุประสงค์
  1.  เพื่อช่วยเหลือคนยากจนขัดสนเงินทอง เพื่อแก้ขัดได้ ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากเอกชนซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงมาก

  2.  เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียน นําไปบรรเทาความเดือดร้อนหรือนําเงินไปลงทุนในกิจการ

ขนาดย่อมได้

  3.  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สิน ที่ได้มาโดยการกระทําความผิดและสามารถติดตาม

ผู้กระทําผิดได้

  4.  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมรับซื้อของโจร

  5.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล และการบริหารกิจการสถานธนานุบาลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

งานท่ีทํา
  1.  ให้บริการประชาชนโดยการรับจํานําสิ่งของ ทรัพย์สิน

  2.  ให้บริการจําหน่ายทรัพย์หลุด

  3.  กํากับดูแลการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน รักษาทรัพย์ รับจํานํา

  4.  จัดทําบัญชี

รายจ่ายตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย์

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555



วัตถุประสงค์
1. เพือช่วยเหลือคนยากจนขัดสนเงินทองเพือแก้ขัดได้ ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากเอกชน ซึงต้องจ่ายดอกเบียสูงมาก
2.  เพือช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียน นําไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนําเงินไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้
3.  เพือประโยชน์ในการควบคุมการรับซือของโจร
4.  เพือประโยชน์ในการควบคุมการตรวจสอบทรัพย์สิน ทีได้มาโดยการกระทําความผิด และสามารถติดตามผู้กระทําความผิดได้

จ่ายจากรายได้
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์

งาน ค่าจ้างประจํา ชัวคราว ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณุปโภค รายจ่ายอิน ทีดินและสิงก่อสร้าง

สถานธนานุบาล 1,080,000.00        - 719,500.00     59,000.00        70,000.00  30,000.00          1,958,500.00         

รวม 1,080,000.00        - 719,500.00     59,000.00        70,000.00  30,000.00          1,958,500.00         
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
แผนงานพาณิชย์

รวม หมายเหตุ



วัตถุประสงค์
1. เพื่อช่วยเหลือคนยากจนขัดสนเงินทองเพื่อแก้ขัดได้  ไม่ต้องไปกู้เงินยืมจากเอกชน ซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงมาก

2. เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียน นําไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนําเงินไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้

3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร

  ฯลฯ
จ่ายจากกําไรสุทธิ

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์
งาน ค่าจ้างประจํา ชั่วคราว ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณุปโภค รายจ่ายอิ่น ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สถานธนานุบาล -                     0 -                -                 5,080,000.00 0 5,080,000.00

รวม - - - - 5,080,000.00 - 5,080,000.00         
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

รวม หมายเหตุ
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วัตถุประสงค์
  1.  เพิ่มประสิทธิภาพผลการบริหาร การชําระหน้ีเงินกู้กองทุนต่าง ๆ และเงินสํารองจ่าย
  2.  เพื่อประสิทธิภาพการชําระดอกเบี้ยเงินยืม (เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ) 
และค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

งานท่ีทํา
  1.  กํากับดูแลการชําระหน้ีเงินกู้ ดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามสัญญาที่กําหนดไว้

  2.  บริหารการใช้เงินสํารองจ่าย

  3.  พิจารณาการช่วยเหลืองบทั่วไป

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555

รายจ่ายตามแผนงาน
แผนบริหาร



วัตถุประสงค์
1. เพื่อจ่ายในการชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้

2. เพื่อจ่ายค่าเงินช่วยเหลือบูรณะท้องถิ่นกรณีพิเศษ

3. เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

เป็นค่าชําระ เป็นค่าธรรมเนียม เป็นค่าชําระ ค่าธรรมเนียม เงินช่วยเหลือ
ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. ดอกเบี้ยธนาคาร ดอกเบี้ยเงินกู้  ธนาคาร บูรณะท้องถิ่น

ก.บ.ท. กรณีพิเศษ

งานงบกลาง 40,000.00 4,000,000.00 200,000.00     20,000.00        - - 4,260,000.00

รวม 40,000.00            4,000,000.00     200,000.00     20,000.00        - - 4,260,000.00         
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน

แผนงานบริหาร

งาน เงินสํารองจ่าย รวม หมายเหตุ
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จ่ายจริง รหัส
ปี 2553 + เพ่ิม บัญชี

- ลด
  ก. จ่ายจากรายได้
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา (รวม) 808,260.00   980,000.00   + 100,000.00  1,080,000.00 
   ค่าจ้างประจํา               (รวม) 808,260.00   980,000.00   + 100,000.00  1,080,000.00 
    -  ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 748,260.00    900,000.00    + 100,000.00  1,000,000.00  
    -  เงินเพิ่มเงินประจําตําแหน่ง 60,000.00     80,000.00     + -             80,000.00       
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ(รวม) 396,003.63   754,000.00   + 34,500.00-    719,500.00    
  ค่าตอบแทน                   (รวม) 317,381.00   581,000.00   + 65,000.00-    516,000.00    
 -  ค่าอาหาร 92,400.00     100,000.00    + 30,000.00     130,000.00     
 -  ค่าครองชีพชั่วคราว 4,470.00       60,000.00     + 35,000.00-     25,000.00       
 -  เงินรางวัลเจ้าหน้าที 50,400.00     50,000.00     + 10,000.00     60,000.00       
 -  ค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี 57,000.00     70,000.00     + -              70,000.00       
 -  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,651.00       50,000.00     + 20,000.00-     30,000.00       
 -  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 14,050.00     30,000.00     + -              30,000.00       
 -  เงินค่าช่วยเหลือบุตร 950.00          1,000.00       + -              1,000.00        
 -  เงินสมทบเงินสะสม 75,060.00     200,000.00    + 80,000.00-     120,000.00     
 -  ค่าเช่าบ้าน -              -              30,000.00     30,000.00       
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด 14,400.00     20,000.00     + -              20,000.00       
  ค่าใช้สอย                        (รวม) 39,832.82    102,000.00   + 1,500.00      103,500.00    
 ก.รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (รวม) 18,628.82    39,000.00    + 1,500.00      40,500.00     
 -  ค่าวารสาร 3,650.00       4,500.00       + 1,500.00       6,000.00        
 -  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานํา 1,000.00       2,000.00       + -              2,000.00        
 -  ค่าอากรแสตมป์ -              2,000.00       + -              2,000.00        
 -  ค่าภาษีโรงเรือนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,660.00       3,500.00       + -              3,500.00        
 -  ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 6,540.82       10,000.00     + -              10,000.00       
 -  ค่ารักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงาน 10,000.00     + -              10,000.00       
 -  ค่าจ้างเหมาบริการ 4,778.00       7,000.00       + -              7,000.00        

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานนุบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 แผนงานเทศพาณิชย์                                                                                     งบประมาณรายจ่ายประจํา

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลบ้านไผ่

หมวด / ประเภท
งบประมาณ

ปี 2554 ปี  2555
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จ่ายจริง รหัส
ปี 2553 + เพิม บัญชี

- ลด
  ข.รายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อม
      แซมทรัพย์สิน                (รวม) 100.00        20,000.00    + -             20,000.00     
 -  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ 10,000.00     + -             10,000.00       
 -  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100.00          5,000.00       + -             5,000.00        
 -  ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้าง 5,000.00       + -              5,000.00        
  ค.รายจ่ายเกียวกับการรับรอง และ 
    พิธีการ                          (รวม) -             3,000.00      + -             3,000.00       
 -  ค่ารับรอง 3,000.00 + -              3,000.00        
 ง.รายจ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ
ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (รวม) 21,104.00    40,000.00    + -             40,000.00     
 -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 21,104.00     40,000.00     + -             40,000.00       
  ค่าวัสดุ                     (รวม) 38,789.81    71,000.00    + 29,000.00    100,000.00    
 -  ค่าวัสดุสํานักงาน 32,525.81     30,000.00     + 20,000.00     50,000.00       
 -  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,510.00       20,000.00     + 10,000.00     30,000.00       
 -  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,629.00 5,000.00       + -              5,000.00        
 -  ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 1,365.00 5,000.00       + 1,000.00-       4,000.00        
 -  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 6,000.00       + 2,000.00-       4,000.00        
 -  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1,760.00       5,000.00       + 2,000.00       7,000.00        
  หมวดค่าสาธารณูปโภค       (รวม) 40,103.69    53,000.00    + 6,000.00      59,000.00     
 -  ค่าไปรษณีย์โทรเลข 949.00          3,000.00       + -             3,000.00        
 -  ค่านําประปา 1,669.20       6,000.00       + 3,000.00-      3,000.00        
 -  ค่าไฟฟ้า 26,690.79 26,000.00     + 9,000.00       35,000.00       
 -  ค่าโทรศัพท์ 10,794.70 18,000.00     + -              18,000.00       
  หมวดรายจ่ายอื่น               (รวม) 49,600.00 54,900.00 + 15,100.00    70,000.00
 -  ค่าตรวจสอบบัญชี 20,000.00 20,000.00     + 10,000.00     30,000.00       
 -  ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ 29,600.00 34,900.00     + 5,100.00       40,000.00       
 -  ส่งใช้เงินยืมสะสม -              + -              
  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง(รวม) 0.00 30,000.00 + -             30,000.00
 -  ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน 30,000.00     + -              30,000.00       
  รวมงบประมาณรายจ่ายประจํา 1,293,967.32 1,841,900.00 + 86,600.00    1,928,500.00
  รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 1,293,967.32 1,871,900.00 + 86,600.00    1,958,500.00

หมวด / ประเภท
งบประมาณ

ปี 2554 ปี  2555
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จ่ายจริง รหัส
ปี 2553 + เพ่ิม บัญชี

- ลด
 ข. จ่ายจากกําไรสุทธิ
   หมวดรายจ่ายอื่น
  เงินกําไรสุทธิ  ปี 2554
     เงินรางวัลประจําปี  15 % 369,280.20    495,000.00    + 705,000        1,200,000.00  
     เงินบูรณะท้องถิ่น  30  % 774,338.41    990,000.00    + 490,000        1,480,000.00  
     เงินสมทบทุนหมุนเวียน  55 % 1,437,509.42 1,815,000.00 + 585,000        2,400,000.00  
     เงินส่งใช้เงินทุนดําเนินการ + -              
     เงินค่าครุภัณฑ์สํานักงาน + -              
     เงินค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. + -              
     เงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (ยอดรวม) + -              

รวมรายจ่ายประจํา 2,581,128.03 3,300,000.00 - 1,780,000.00  5,080,000.00

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555
แผนงานเทศพาณิชย์                                                                                     งบประมาณรายจ่ายประจํา

งานกิจการสถานธนานุบาลบ้านไผ่

รายการ
งบประมาณ

ปี 2554 ปี  2555
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จ่ายจริง รหัส
ปี 2553 + เพ่ิม บัญชี

- ลด
 1. ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้
ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.สัญญาที่1 49,868.86     50,000.00     - 30,000.00-     20,000.00       
ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.สัญญาที่2 49,868.86     50,000.00     - 30,000.00-     20,000.00       
ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. 367,743.76    400,000.00    - 200,000.00-   200,000.00     
 2. ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร 1,087,674.04 3,400,000.00 + 600,000.00   4,000,000.00  
 3. ค่าธรรมเนียมธนาคาร -              + 20,000.00     20,000.00       
 4.เงินช่วยเหลือบูรณะท้องถิ่นกรณีพิเศษ -              -                

รวมรายจ่ายประจํา 1,555,155.52 3,900,000.00 - 360,000.00  4,260,000.00

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555
แผนงานบริหาร                                                                                            งบประมาณรายจ่ายประจํา
งานงบกลาง

หมวด/ประเภท
งบประมาณ

ปี 2554 ปี  2555
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ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์
ประจํา ใช้สอยและ ท่ีดินและ

 วัสดุ สิ่งก่อสร้าง

  แผนงานเทศพาณิชย์
 งานกิจการสถานธนานุบาล
  ก.จ่ายจากรายได้ 1,080,000 719,500 59,000   70,000     30,000       1,958,500      
  ข.จ่ายจากเงินกําไรสุทธิ - - - 5,080,000 - 5,080,000      

รวมท้ังสิ้น ###### ##### 59,000  5,150,000 30,000      7,038,500     

  แผนงานบริหาร
  งานงบกลาง

  เงินที่งบเฉพาะการส่งใช้เทศบาล/และเมืองพัทยา - บาท

  ค่าชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ 240,000 บาท

  รายจ่ายตามข้อผูกพัน - บาท

  เงินสํารองจ่าย - บาท

  เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถ่ินกรณีพิเศษ - บาท

  ค่าธรรมเนียมธนาคาร 20,000 บาท

  ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร 4,000,000 บาท

  งบเฉพาะการช่วยเหลือทั่วไป  (ถ้ามี) - บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

แผนงาน/งาน/โครงการ ค่าสาธารณูปโภคร่ายจ่ายอ่ืน รวม
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  รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้ 4,260,000  บาท แยกเป็น
 1.1 เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. เป็น 40,000   บาท  รายละเอียดดังต่อไปน้ี

       -ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. ตามสัญญาที่  1  สัญญาเลขที่ 26/26/2550  ลงวันที่  26  ตุลาคม  2549
         เป็นการจ่ายงวดปีที่  5          ต้ัง 20,000   บาท

       -ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท. ตามสัญญาที่  2  สัญญาเลขที่ 179/179/2550  ลงวันที่  1  มีนาคม  2550
         เป็นการจ่ายงวดปีที่  5          ต้ัง 20,000   บาท

 1.2  เพื่อชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. เปน็ 200,000 บาท  รายละเอียดดังต่อไปน้ี

      -ค่าชําระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.สัญญาเลขที่ 17/17/2551  ลว.ที่ 24  มิถุนายน 2551เป็นการจ่ายเงินงวดปีที่4   
        ต้ังจ่ายไว้ชําระดอกเบี้ยเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  

ต้ังไว้ 200,000 บาท

 1.3 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคารในการขอกู้เงินจากธนาคาร เพื่อนํามาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ

สถานธนานุบาล ต้ังไว้ ####### บาท

1.4 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการโอนเงินต่างธนาคารและต่างสํานักงานระหว่างสถานธนานุบาลกับ

หน่วยงานราชการอื่น ต้ังไว้ 20,000 บาท

   ก.จ่ายจากรายได้ ต้ังไว้ 1,958,500 บาท
 1. รายจ่ายประจํา ต้ังไว้ 1,928,500 บาท
1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ต้ังไว้ 1,080,000 บาท
       1.1 ประเภทค่าจ้างประจํา ต้ังไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 5 อัตรา ต้ังจ่ายจากรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
       1.2 เงินเพิ่มประจําตําแหน่ง ต้ังไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 4 อัตรา ต้ังจ่ายจากรายได้  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงานสถานธนานุบาล
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  2.   หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ต้ังไว้ 719,500 บาท
  2.1  ประเภทค่าตอบแทน ตั้งไว้ 516,000 บาท
            -ประเภทค่าอาหาร ตั้งไว้ 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้ (แผนงานการพาณิชย์) 
            - ประเภทค่าครองชีพช่ัวคราว ต้ังไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่ พนักงานลูกจ้างในสถานธนานุบาล  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
            - ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ต้ังไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ และเป็นค่าตอบแทน 
เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบทรัพย์สินรับจํานําประจําปี ของสถานธนานุบาล  (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
           -ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี ต้ังไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่นายกเทศมนตรีในอัตราเดือนละ 5,500  บาทต้ังจ่ายจากรายได้(แผนงานการพาณิชย์)
           -ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธ์ิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ต้ังจ่ายจากรายได้
(ปราฎในแผนงานการพาณิชย์)
           -ประเภทค่ารักษาพยาบาล ต้ังไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธ์ิเบิกเงินค่ารักษาพบาบาลได้ตามระเบียบ ต้ังจ่ายจากรายได้
(ปราฎในแผนงานการพาณิชย์)
           -ประเภทเงินช่วยเหลือบุตร ต้ังไว้ 1,000         บาท

เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธ์ิเบิกเงินช่วยเหลือบุตรได้ตามระเบียบ ต้ังจ่ายจากรายได้
(ปราฎในแผนงานการพาณิชย์)
           -ประเภทเงินสมทบเงินสะสม ต้ังไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล 10 % ของค่าจ้างประจํา ต้ังจ่ายจากรายได้  
(ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)
           -ประเภทค่าเช่าบ้าน ต้ังไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ต้ังจ่ายจากรายได้  
(ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์)
           -ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงจําหน่ายทรัพย์หลุด ต้ังไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการจําหน่ายทรัพย์หลุด ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
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2.2 ประเภทค่าใช้สอย ต้ังไว้ 103,500 บาท
           -ประเภทค่าวารสาร ต้ังไว้ 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
           -ประเภทค่าใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานํา ต้ังไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใบอนุญาตต้ังโรงรับจํานําของสถานธนนุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
           -ประเภทค่าอากรแสตมป์ ต้ังไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ ค่าสมุดเช็ค ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ต๋ัวเงินซึ่งรวมถึงค่าอากรเพื่อใช้เช็ค 
กรณีเบิกเงินเกิน  บัญชีจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน  ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฎในแผนงานการพาณิชย์)
           -ประเภทค่าภาษีโรงเรือนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต้ังไว้ 3,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างให้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ต้ังจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
           -ประเภทค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ต้ังไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล   ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
           -ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ ต้ังไว้ 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับทําการก่อสร้างอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของต่าง ๆ 
ฯลฯ ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
           -ประเภทค่ารักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงานสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้(แผนงานการพาณิชย์)
           -ประเภทค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ต้ังไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ  ของสถานธนานุบาล   ต้ังจ่ายจากรายได้  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
           -ประเภทค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ต้ังไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสถานธนานุบาลต้ังจ่ายจากรายได้(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)  
           -ประเภทค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต้ังไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  ของสถานธนานุบาล   ต้ังจ่ายจากรายได้  
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
           -ประเภทค่ารับรอง ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาตรวจงานของสถานธนานุบาล   ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
           -ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พัก ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ที่เดินทางไปราชการ  
ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
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 2.3  ประเภทค่าวัสดุ ต้ังไว้ 100,000 บาท
           -ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ของสถานธนานุบาล และวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดประเภท 
วัสดุอื่นใดได้แล้ว  ฯลฯ   ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
           -ประเภทค่าวัสดไฟฟ้าและวิทยุ ต้ังไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล     ฯลฯ     ต้ังจ่ายจากรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
           -ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต้ังไว้ 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทําความสะอาดเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล   ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
           -ประเภทค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ต้ังไว้ 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันก๊าด  ถ่านน้ํามันเครื่อง      
นํ้ามันจาระบี   นํ้ากลั่น  ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
           -ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ต้ังไว้ 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่  ยางนอกยางใน  สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  นํ้ามันเบรก  เบาะรถ  หัวเทียน  ไขควง   
กระจกมองข้างรถยนต์ รถจักรยานยนต์ กันชนรถยนต์  ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ไส้กรองอากาศ/นํ้ามันเครื่อง 
ไส้กรองเบนซิล  โซล่า นอตและสกรู และอะไหล่เครื่องยนต์ต่างๆ ฯลฯ ต้ังจ่ายจากรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
           -ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ต้ังไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  ผงหมึกเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ ฯลฯ ต้ังจ่ายจากรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 

3.  หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 59,000 บาท
           - ประเภทค่าไปรษณีย์โทรเลข ต้ังไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่างๆ ของสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
           - ประเภทค่านํ้าประปา ต้ังไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา ของสถานธนานุบาล   ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
           - ประเภทค่าไฟฟ้า ต้ังไว้ 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของสถานธนานุบาล   ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
           - ประเภทค่าโทรศัพท ์ ต้ังไว้ 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ของสถานธนานุบาล   ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
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4.  หมวดรายจ่ายอ่ืน ต้ังไว้ 70,000 บาท
           -ประเภทค่าตรวจสอบทั่วไป ต้ังไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)
           -ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ ต้ังไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายให้กับสํานักงาน  จ.ส.ท. ตามที่กําหนดในแต่ละปี   ต้ังจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ต้ังไว้ 30,000 บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ต้ังไว้ 30,000 บาท
           -ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท

             เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องใช้สํานักงาน เช่น ตู้ใส่เอกสาร  โต๊ะทํางาน  เก้าอี้สํานักงาน  เครื่องคํานวณ  
เครื่องแฟ็กซ ์(เครื่องโทรสาร) วัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ ที่เป็นครุภัณฑ์ของสถานธนานุบาลต้ังจ่ายจากรายได้ 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)   

ข. รายจ่ายจากกําไรสุทธิ ต้ังไว้ 5,080,000 บาท
   หมวดรายจ่ายอื่น เงินกําไรสุทธิ ต้ังไว้ 5,080,000 บาท

           -  ประเภทเงินรางวัลประจําปี  15% ต้ังไว้ 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด ระดับเทศบาล และพนักงานสถานธนานุบาลทุคน และพนักงาน จ.ส.ท. 
ต้ังจ่ายจากกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล)
           -  ประเภทเงินบูรณะท้องถ่ิน  30% ต้ังไว้ 1,480,000 บาท

เพื่อให้แก่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นเงินอุดหนุนนําไปบูรณะ หรือทํานุบํารุงท้องถ่ิน ต้ังจ่ายจากกําไรสุทธิ 
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการสถานธนานุบาล)
           -  ประเภทเงินสมทบเงินทุนหมุนเวียน  55% ต้ังไว้ 2,400,000 บาท

เพื่อกันไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการของสถานธนานุบาล ต้ังจ่ายจากกําไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) 
งานกิจการสถานธนานุบาล)

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


