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สว่นที� 1

ของ

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อาํเภอบา้นไผ่   จงัหวดัขอนแกน่

คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



ทา่นประธานสภาฯ  และสมาชกิสภาเทศบาล

1. สถานะการคลงั

1.1 งบประมาณรายจา่ยท ั�วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วนัที� 30 มถิุนายน 2558 เทศบาล
เมืองบา้นไผม่ีสถานะการเงนิดงันี�

ณ วนัที� 30 มถิุนายน 2558

1.1.1  เงนิฝากธนาคารท ั�งสิ�น  150,612,843.96  บาท

1.1.2  เงนิสะสม  95,394,626.49  บาท

1.1.3  ทุนสาํรองเงนิสะสม  35,739,312.74  บาท

         รวม  4,715,480   บาท

         รวม    6,670,000      บาท

1.2 เงนิกูค้งคา้ง  64,282,771.35  บาท

คาํแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

บดันี� ถงึเวลาที�คณะผูบ้รหิารของเทศบาลจะไดนํ้าเสนอรา่งเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจาํปีตอ่

สภาเทศบาลอีกคร ั�งหนึ�ง  ฉะนั�น ในโอกาสนี�คณะผูบ้รหิารเทศบาล จงึขอชี�แจงใหท้า่นประธานและสมาชกิทุกทา่นได้
ทราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงัตอ่ไปนี�

1.1.4  รายการกนัเงนิไวแ้บบกอ่หนี�ผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย  จาํนวน     2    โครงการ

1.1.5  รายการที�ไดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หนี�ผูกพนั  จาํนวน     10    โครงการ

1.2 เงนิกูค้งคา้ง  64,282,771.35  บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557

(1) รายรบัจรงิท ั�งสิ�น  169,854,813.64 บาท  ประกอบดว้ย

หมวดภาษีอากร 8,488,365.51      บาท

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 4,379,324.90      บาท

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 2,791,296.86      บาท

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,383,099.75      บาท

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 767,402.00         บาท

หมวดรายไดจ้ากทุน -                       บาท

หมวดภาษีจดัสรร 97,448,835.62    บาท

หมวดเงนิอุดหนุนท ั�วไป 54,596,489.00    บาท

(2) เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ 46,442,373.00 บาท

(3) รายจา่ยจรงิ  จาํนวน   157,502,388.26    บาท  ประกอบดว้ย

งบกลาง 14,367,221.07    บาท

งบบุคลากร  (หมวดเงนิเดือน คา่จา้งประจาํ และคา่จา้งช ั�วคราว) 55,544,942.35    บาท

งบดาํเนินงาน (หมวดคา่ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค) 55,263,373.52    บาท

งบลงทุน  (หมวดครุภณัฑ์ ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง) 23,325,542.00    บาท

งบรายจา่ยอื�น  (หมวดรายจา่ยอื�น) -                       บาท

งบเงนิอุดหนุน (หมวดเงนิอุดหนุน) 9,001,309.32      บาท

(4) รายจา่ยที�จา่ยจากเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ 29,550,855.00    บาท

(5) มีการจา่ยเงนิสะสมเพื�อดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที� จาํนวน 3,350,833.00      บาท

(6) รายจา่ยที�จา่ยจากเงนิทุนสาํรองเงนิสะสม  - บาท



3. งบเฉพาะการ

ประเภทกจิการสถานธนานุบาล กจิการสถานธนานุบาลเทศบาลบา้นไผ่

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีรายรบัจรงิ  14,345,537.50   บาท 
รายจา่ยจรงิ  10,280,501.15   บาท

กูเ้งนิจากธนาคาร / กสม./ อื�นๆ 105,000,000.00  บาท

ยืมเงนิสะสมจากเทศบาล -                       บาท

กาํไรสุทธิ 3,998,509.91      บาท

เงนิฝากธนาคารท ั�งสิ�น ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 29,806.75            บาท

ทรพัย์จาํนํา 79,440,900.00    บาท



รายรบัจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

รายได้จดัเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 8,488,365.51       8,600,000.00       9,400,000.00       

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 4,379,324.90       4,000,000.00       5,070,000.00       

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 2,791,296.86       2,510,000.00       2,593,000.00       

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,383,099.75       1,500,000.00       1,300,000.00       

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 767,402.00          630,000.00          536,000.00          

หมวดรายไดจ้ากทุน -                        1,000.00               1,000.00               

รวมรายได้จดัเก็บเอง 17,809,489.02    17,241,000.00    18,900,000.00    

รายได้ที�รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

หมวดภาษีจดัสรร 97,448,835.62     93,759,000.00     103,100,000.00   

รวมรายได้ที�รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น 97,448,835.62    93,759,000.00    103,100,000.00  

รายได้ที�รฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

หมวดเงนิอดุหนุนท ั�วไป 54,596,489.00     54,500,000.00     69,000,000.00     

รวมรายได้ที�รฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น 54,596,489.00    54,500,000.00    69,000,000.00    

รวม 169,854,813.64  165,500,000.00  191,000,000.00  

รายรบั

คาํแถลงงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อาํเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น



รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 14,367,221.07     16,782,050.00     18,205,500.00     

งบบคุลากร 55,544,942.35     63,785,030.00     72,241,500.00     

งบดาํเนินงาน 55,263,373.52     56,604,840.00     71,666,300.00     

งบลงทุน 23,325,542.00     19,262,520.00     19,291,700.00     

งบรายจา่ยอื�น -                        -                         -

งบเงนิอดุหนุน 9,001,309.32       9,065,560.00       9,595,000.00       

รวมจ่ายจากงบประมาณ 157,502,388.26  165,500,000.00  191,000,000.00  

รวม 157,502,388.26  165,500,000.00  191,000,000.00  

คาํแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อาํเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น

รายจ่าย

หมายเหตุ 

1. งบบุคลากร หมายถงึ เงินเดือน คา่จ้างประจํา และคา่จ้างช ั�วคราว

2. งบดําเนินงาน หมายถงึ คา่ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค

3. งบลงทุน  หมายถงึ  ครุภณัฑ์ ที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง

4. งบรายจ่ายอื�น หมายถงึ หมวดรายจ่ายอื�น

5. งบเงินอุดหนุน หมายถงึ หมวดเงินอุดหนุน



1 ประมาณการรายจ่าย  ปีงบประมาณ  2559 191,000,000.00      บาท (1)

2 งบประมาณรายจ่ายในการบริหารงานบุคคลตาม มาตรา 35 ฯ ตามรายการดงัต่อไปนี�

ลําดบัที� ประเภท งบประมาณ หมายเหตุ

1 เงนิเดือนพนกังานเทศบาล 27,278,800.00          

2 เงนิเพิ�มตา่งๆ ของพนกังานเทศบาลฯ 424,800.00               

3 เงนิคา่จา้งประจาํ 10,506,600.00          

4 เงนิเพิ�มตา่งๆ ของลูกจา้งประจาํ 73,200.00                 

5 เงนิคา่จา้งช ั�วคราว 9,834,400.00            

6 เงนิเพิ�มตา่งๆ ของลูกจา้งช ั�วคราว 920,400.00               

7 เงนิสวสัดกิารช่วยเหลือบตุร -                            

8 เงนิสวสัดกิารช่วยเหลือการศกึษาบตุร 419,000.00               

9 เงนิสวสัดกิารช่วยเหลือคา่เช่าบา้น 36,000.00                 

10 เงนิช่วยเหลือคา่จดัการงานศพพนกังาน / ลูกจา้งที�ตายในระหวา่งรบัราชการ 50,000.00                 

11 เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 603,000.00               

12 เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ�น 2,440,000.00            

13 เงนิบาํเหน็จลูกจา้งประจาํ 716,800.00               

14 เงนิช่วยเหลือคา่ครองชีพผูร้บับาํนาญ (ช.ค.บ.) 364,000.00               

15 เงนิคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น 100,000.00               

16 เงนิคา่ตอบแทนพนกังานเทศบาลที�ลาออกจากราชการ  ตามโครงการมาตรการ -                            

เปลี�ยนอาชีพพนกังานเทศบาล

17 สง่ใช้เงนิยืมสะสมเงนิประจาํตาํแหน่งพนกังานเทศบาลสายบรหิาร -                            

คา่ใช้จ่ายในการบรหิารงานบุคคลตาม  มาตรา  35 

 แห่งพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสว่นท้องถิ�น  พ.ศ. 2542

17 สง่ใช้เงนิยืมสะสมเงนิประจาํตาํแหน่งพนกังานเทศบาลสายบรหิาร -                            

18 สง่ใช้เงนิยืมสะสมคา่ตอบแทนรายเดือนพนกังานเทศบาลสายบรหิาร -                            

19 สง่ใช้เงนิยืมสะสมเงนิบาํเหน็จลูกจา้งประจาํ -                            

รวม 53,767,000.00        (2)

หมายเหตุ   :  คดิเป็นรอ้ยละ    28.15        ของรายจา่ยที�ต ั�งจา่ยจากรายไดร้วมเงนิอดุหนุนในปีงบประมาณ  2559

การคาํนวณ      =      ยอดรวมคา่ใช้จา่ยในการบรหิารงานบคุคล  ปีงบประมาณ 2559   x  100

ประมาณการรายจา่ย  ปีงบประมาณ  2559

53,767,000.00                                                                        X  100 28.15        

191,000,000.00



%



สว่นที� 2

งบประมาณรายจ่าย

เรื�อง

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อาํเภอบา้นไผ่   จงัหวดัขอนแกน่

เทศบญัญตัิ

ของ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



ยอดรวม

ดา้นบรหิารท ั�วไป

แผนงานบรหิารท ั�วไป 37,830,600                 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 9,177,900                   

ดา้นการบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา 60,408,700                 

แผนงานสาธารณสขุ 8,577,900                   

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 860,000                      

แผนงานเคหะและชุมชน 34,309,900                 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 5,358,300                   

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 3,400,000                   

ประจําปีงบประมาณ    2558

ของ เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อาํเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น

ดา้น

บนัทกึหลกัการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบญัญตั ิงบประมาณรายจ่าย

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 3,400,000                   

ดา้นเศรษฐกจิ

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 11,788,700                 

แผนงานการพาณิชย์ 1,082,500                   

ดา้นการดาํเนินงานอื�น

แผนงานงบกลาง 18,205,500                 

191,000,000              งบประมาณรายจ่ายท ั�งสิ�น



โดยที�เป็นการสมควรต ั�งงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศยัอาํนาจตามความใน

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จงึตราเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยขึ�นไว ้โดยความเห็นชอบของ

สภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ ่และโดยอนุมตัขิองผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแกน่ 

ขอ้ 1 เทศบญัญตันีิ� เรียกวา่ เทศบญัญตั ิงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขอ้ 2 เทศบญัญตันีิ�ใหใ้ช้บงัคบัต ั�งแตว่นัที�  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เป็นตน้ไป

ขอ้ 3 งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เป็นจาํนวนรวมท ั�งสิ�น  191,000,000 บาท

ขอ้ 4 งบประมาณรายจา่ยท ั�วไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุนท ั�วไป 

เป็นจาํนวนรวมท ั�งสิ�น 191,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงาน ไดด้งันี�

ยอดรวม

ด้านบริหารท ั�วไป

อาํเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น

เทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ    2559

แผนงาน

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

ด้านบริหารท ั�วไป

แผนงานบรหิารท ั�วไป 37,830,600                          

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 9,177,900                            

ด้านการบริการชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา 60,408,700                          

แผนงานสาธารณสขุ 8,577,900                            

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 860,000                               

แผนงานเคหะและชุมชน 34,309,900                          

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 5,358,300                            

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 3,400,000                            

ด้านเศรษฐกจิ

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 11,788,700                          

แผนงานการพาณิชย์ 1,082,500                            

ด้านการดําเนินงานอื�น

แผนงานงบกลาง 18,205,500                          

191,000,000                      งบประมาณรายจ่ายท ั�งสิ�น



14

ขอ้ 5 งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้เป็นจาํนวนรวมท ั�งสิ�น 14,772,925 บาท ดงันี�

ยอดรวม

งบกลาง 5,706,600                            

งบบุคลากร 1,280,000                            

งบดําเนินการ 1,096,000                            

งบลงทุน 134,725                               

งบรายจ่ายอื�น 6,555,600                            

14,772,925                        

ขอ้ 6 ใหน้ายกเทศมนตรี ปฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิงบประมาณที�ไดร้บัอนุมตั ิ ใหเ้ป็นตามระเบยีบ

การเบกิจา่ยเงนิของเทศบาล

ขอ้ 7 ใหน้ายกเทศมนตรี มหีน้าที�รกัษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญตันีิ�

ประกาศ ณ วนัที� ......................................................              

งบ

รวมรายจ่าย

ประกาศ ณ วนัที� ......................................................              

(ลงนาม)  .................................................
(นายเปรมศกัดิ�   เพียยุระ)

ตาํแหน่ง นายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่

(ลงนาม)    

(....................................................)

ตาํแหน่ง .........................................................

เห็นชอบ







หมวด / ประเภท                                                           รายรับจริง                                                                                                                                                                                         ประมาณการ                                     

ปี  2556 ปี  2557 22  มิถุนายน  2558 ยอดต่าง (%) ปี  2559

1. หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที�ดิน    5,853,796.76                       6,078,128.76                       6,863,927.46                       12.70                           6,850,000.00                                

ภาษีบาํรุงทอ้งที�                233,016.00                          230,540.75                          274,068.35                          17.12                           270,000.00                                   

ภาษีป้าย                         1,753,000.00                       2,119,990.00                       2,231,942.00                       3.77                             2,200,000.00                                

อากรการฆ่าสัตว ์             73,314.00                            59,706.00                            66,390.00                            33.99                           80,000.00                                     

รวมหมวดภาษีอากร 7,913,126.76                                8,488,365.51                       9,436,327.81                       10.74                           9,400,000.00                                

2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัการฆ่าสัตวแ์ละจาํหน่ายเนื�อสัตว์ 127,101.00                           -  -  -  -

                                              รายงานประมาณการรายรับ

                                                เทศบาลเมืองบ้านไผ่   อาํเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น

                                               ประจําปีงบประมาณ  2559

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัการฆ่าสัตวแ์ละจาํหน่ายเนื�อสัตว์ 127,101.00                           -  -  -  -

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัการฆ่าสัตว ์   86,241.00                            99,585.00                            39.14                           120,000.00                                   

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัโรงพกัสัตว์  - 17,580.00                            19,917.00                            42.21                           25,000.00                                     

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัใบอนุญาตการขายสุรา      8,972.50                              11,843.70                            10,973.40                            26.65                           15,000.00                                     

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัใบอนุญาตการพนนั          1,560.00                              900.00                                  - 11.11                           1,000.00                                       

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัการจดัระเบียบจอดยานยนต์  -  -  -  - 10,000.00                                     

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัการควบคุมอาคาร              41,619.60                            40,804.20                            20,167.20                            1.97-                             40,000.00                                     

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย                      2,552,508.00                       3,037,870.00                       2,524,154.00                       37.46-                           1,900,000.00                                

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ�งปฏิกลู       55,000.00                            55,000.00                             - -                              55,000.00                                     

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั�งแผน่ประกาศหรือแผน่ปลิวโฆษณา  -  -  - -                              40,000.00                                     

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัทะเบียนราษฎร                23,430.00                            26,220.00                            18,300.00                            4.65-                             25,000.00                                     

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบับตัรประจาํตวัประชาชน   50,070.00                            60,660.00                            37,790.00                            17.57-                           50,000.00                                     

ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกบัโรคพิษสุนขับา้                    25,590.00                            26,430.00                            18,390.00                            5.41-                             25,000.00                                     

ค่าธรรมเนียมการแพทย ์                                         7,470.00                              7,350.00                              5,660.00                              8.84                             8,000.00                                       

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  - 6,190.00                              4,430.00                              19.22-                           5,000.00                                       

ค่าธรรมเนียมกาํจดัขยะมูลฝอย  -  -  -  - 1,600,000.00                                ค่าธรรมเนียมกาํจดัขยะมูลฝอย  -  -  -  - 1,600,000.00                                

ค่าธรรมเนียมอื�น ๆ  (ค่าบริการโรงฆ่าสัตว)์ 322,350.00                          264,610.00                          331,950.00                          51.17                           400,000.00                                   



หมวด / ประเภท                                                           รายรับจริง                                                                                                                                                                              ประมาณการ                                     

ปี  2556 ปี  2557 22  มิถุนายน  2558 ยอดต่าง (%)

ค่าปรับผูก้ระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก 73,000.00                            93,050.00                            33,850.00                            57.01-                           40,000.00                                     

ค่าปรับผูก้ระทาํผดิกฎหมายและขอ้บงัคบัทอ้งถิ�น 37,740.00                             -  -  -  -

ค่าปรับผูก้ระทาํผดิกฎหมายรักษาความสะอาดและ 1,150.00                              540.00                                 13.04-                           1,000.00                                       

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง

ค่าปรับผูก้ระทาํผดิกฎหมายการทะเบียนราษฎร  - 220.00                                 140.00                                 354.55                         1,000.00                                       

ค่าปรับผูก้ระทาํผดิกฎหมายบตัรประจาํตวัประชาชน  - 18,360.00                            11,060.00                            7.41-                             17,000.00                                     

ค่าปรับผูก้ระทาํผดิกฎหมายสาธารณสุข  - 12,730.00                            13,320.00                            17.83                           15,000.00                                     

ค่าปรับการผดิสัญญา 592,885.00                          174,951.00                          66,780.00                            42.84-                           100,000.00                                   

ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกบัการสาธารณสุข 401,220.00                           -  -  -  -

ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรับกิจการที�เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  - 302,600.00                          374,850.00                          32.19                           400,000.00                                   

ค่าใบอนุญาตจดัตั�งสถานที�จาํหน่ายหรือสะสมอาหารฯ  - 49,330.00                            62,470.00                            62.17                           80,000.00                                     

ค่าใบอนุญาตจาํหน่ายสินคา้ในที�หรือทางสาธารณะ  - 61,700.00                            70,800.00                            75,000.00                                     

ค่าใบอนุญาตจดัตั�งสถานที�จาํหน่ายหรือสะสมอาหารฯ

ค่าใบอนุญาตจาํหน่ายสินคา้ในที�หรือทางสาธารณะ  - 61,700.00                            70,800.00                            21.56                           75,000.00                                     

ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกบัการควบคุมอาคาร 2,540.00                              2,160.00                              1,680.00                              7.41-                             2,000.00                                       

ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกบัการโฆษณาโดยใชเ้ครื�องขยายเสียง 12,945.00                            10,955.00                            6,450.00                              8.72-                             10,000.00                                     

ค่าใบอนุญาตอื�น ๆ   - 10,420.00                            14,860.00                            4.03-                             10,000.00                                     

รวมหมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 4,336,001.10                       4,379,324.90                       3,748,116.60                       15.77                           5,070,000.00                                

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   

ค่าเช่าที�ดิน  -  - 41,340.00                            -                              40,000.00                                     

ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที� 1,265,430.00                       1,231,800.00                       1,207,200.00                       13.65                           1,400,000.00                                

ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคาร 1,368,819.30                       1,470,391.09                       513,039.92                          31.99-                           1,000,000.00                                

ดอกเบี�ยเงินฝากกองทุน  ก.ส.ท. 64,289.57                            89,105.77                            119,349.50                          70.58                           152,000.00                                   

เงินปันผลหรือเงินรางวลัอื�น ๆ  -  -  - -                              1,000.00                                       

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 2,698,538.87                       2,791,296.86                       1,880,929.42                       7.10-                             2,593,000.00                                

4.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์

เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 1,046,082.31                       1,383,099.75                       1,199,552.97                       6.01-                             1,300,000.00                                

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์ 1,046,082.31                       1,383,099.75                       1,199,552.97                       6.01-                             1,300,000.00                                รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์ 1,046,082.31                       1,383,099.75                       1,199,552.97                       6.01-                             1,300,000.00                                



หมวด / ประเภท                                                           รายรับจริง                                                                                                                                                                              ประมาณการ                                     

ปี  2556 ปี  2557 22  มิถุนายน  2558 ยอดต่าง (%) ปี  2559

5. หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 

เงินที�มีผูอุ้ทิศให้  -  -  -  - 1,000.00                                       

ค่าขายแบบแปลน 203,500.00                          356,100.00                          199,808.00                          15.75-                           300,000.00                                   

ค่าจาํหน่ายแบบพิมพแ์ละคาํร้อง 27,493.00                            25,435.00                            25,570.00                            1.71-                             25,000.00                                     

รายไดเ้บด็เตลด็อื�น ๆ 954,967.00                          385,867.00                          140,437.00                          45.58-                           210,000.00                                   

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 1,185,960.00                       767,402.00                          365,815.00                          30.15-                           536,000.00                                   

6.หมวดรายได้จากทุน

ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  -  -  -  - 1,000.00                                       

รวมหมวดรายได้จากทุน -                                      -                                      -                                       - 1,000.00                                       

7.หมวดภาษีจัดสรร 

ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์  -  - 2,316,145.55                       -                        2,000,000.00                                ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์  -  - 2,316,145.55                       -                        2,000,000.00                                

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ.กาํหนดแผนฯ 56,255,399.38                     60,495,683.84                     40,567,008.55                     0.83                             61,000,000.00                              

ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 1 ใน 9 13,798,842.24                     14,523,885.34                     9,302,684.72                       3.28                             15,000,000.00                              

ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,223,695.66                       705,656.58                          474,938.41                          0.80-                             700,000.00                                   

ค่าภาษีสุรา 5,009,665.82                       5,446,082.91                       4,449,858.28                       10.17                           6,000,000.00                                

ค่าภาษีสรรพสามิต 10,945,382.41                     7,407,752.16                       6,859,012.35                       34.99                           10,000,000.00                              

ค่าภาคหลวงแร่ 166,323.85                          208,225.95                          94,723.90                            3.95-                             200,000.00                                   

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 1,820,958.90                       1,520,349.84                       1,164,219.89                       5.24                             1,600,000.00                                

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที�ดิน 6,287,409.00                       7,141,199.00                       5,147,356.00                       7.58-                             6,600,000.00                                

รวมหมวดภาษีจัดสรร 95,507,677.26                     97,448,835.62                     70,375,947.65                     5.80                             103,100,000.00                            

8. หมวดเงินอดุหนุนทั�วไป

เงินอุดหนุนทั�วไปเพื�อสนบัสนุนการกระจายอาํนาจฯ 50,131,012.00                     54,596,489.00                     50,892,847.00                     26.38                           69,000,000.00                              

รวมหมวดเงินอดุหนุนทั�วไป 50,131,012.00                     54,596,489.00                     50,892,847.00                     26.38                           69,000,000.00                              

รวมรายได้ทุกหมวด 162,818,398.30                   169,854,813.64                   137,899,536.45                   12.45                           191,000,000.00                            
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั�วไป

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมอืงบา้นไผ่

อาํเภอ บา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแกน่

ประมาณการรายรบัรวมท ั�งสิ�น 191,000,000   บาท  แยกเป็น

รายไดจ้ดัเก็บ

หมวดภาษีอากร 9,400,000

ภาษีโรงเรือนและที�ดนิ 6,850,000

          ประมาณการโดยคาดวา่จะเก็บไดจ้ากการตรวจสอบในแผนที�ภาษีและ

ภาษีบาํรุงทอ้งที� 270,000

          ประมาณการโดยคาดวา่จะเก็บไดจ้ากการตรวจสอบในแผนที�ภาษีและ

ภาษีป้าย 2,200,000

          ประมาณการโดยคาดวา่จะเก็บไดจ้ากการตรวจสอบในแผนที�ภาษีและ

อากรการฆา่สตัว์ 80,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 5,070,000

คา่ธรรมเนียมโรงฆา่สตัว์ 120,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมโรงพกัสตัว์ 25,000จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

คา่ธรรมเนียมโรงพกัสตัว์ 25,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัใบอนุญาตการขายสรุา 15,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัใบอนุญาตการพนนั 1,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัการจดัระเบยีบจอดยานยนต์ 10,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัการควบคมุอาคาร 40,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย 1,900,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิ�งปฏกิูล 55,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ั�งแผน่ประกาศหรือแผน่ปลวิเพื�อการโฆษณา 40,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัทะเบยีนราษฎร 25,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบับตัรประจาํตวัประชาชน 50,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัโรคพษิสนุขับา้ 25,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมการแพทย์ 8,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ 5,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

จาํนวน

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมกาํจดัขยะมลูฝอย 1,600,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา
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คา่ธรรมเนียมอื�น ๆ 400,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา (คา่ธรรมเนียม

คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก 40,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของ 1,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายการทะเบยีนราษฎร 1,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายบตัรประจาํตวัประชาชน 17,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายสาธารณสขุ 15,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ปรบัการผดิสญัญา 100,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรบักจิการที�เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 400,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ใบอนุญาตจดัต ั�งสถานที�จาํหน่ายอาหารหรือสถานที�สะสมอาหารในครวั หรือพื�นที� 80,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ใบอนุญาตจาํหน่ายสนิคา้ในที�หรือทางสาธารณะ 75,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ใบอนุญาตเกี�ยวกบัการควบคมุอาคาร 2,000จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน
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คา่ใบอนุญาตเกี�ยวกบัการควบคมุอาคาร 2,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ใบอนุญาตเกี�ยวกบัการโฆษณาโดยใชเ้ครื�องขยายเสยีง 10,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ใบอนุญาตอื�นๆ 10,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 2,593,000

คา่เชา่ที�ดนิ 40,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่เชา่หรือบรกิารสถานที� 1,400,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

ดอกเบี�ย 1,152,000

          -ดอกเบี�ยเงนิฝากธนาคาร   จาํนวน 1,000,000 บาท 

เงนิปนัผลหรือเงนิรางวลัตา่งๆ 1,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,300,000

เงนิชว่ยเหลือจากสถานธนานุบาล 1,300,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 536,000

เงนิที�มผีูอ้ทุศิให้ 1,000

          โดยประมาณการรองรบัเงนิที�มผีูอ้ทุศิใหท้ี�อาจเกดิขึ�น

คา่ขายแบบแปลน 300,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่จาํหน่ายแบบพมิพ์และคาํรอ้ง 25,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอื�นๆ 210,000จาํนวน

รวม

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอื�นๆ 210,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

หมวดรายไดจ้ากทุน 1,000
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คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ 1,000

          โดยประมาณการรองรบัเงนิจากการขายทอดตลาด ที�อาจเกดิขึ�น

รายไดท้ี�รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

หมวดภาษีจดัสรร 103,100,000

ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลื�อน 2,000,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

ภาษีมลูคา่เพิ�มตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 61,000,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

ภาษีมลูคา่เพิ�มตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ้ 15,000,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

ภาษีธุรกจิเฉพาะ 700,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

ภาษีสรุา 6,000,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

ภาษีสรรพสามติ 10,000,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ภาคหลวงแร่ 200,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 1,600,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายที�ดนิ 6,600,000จาํนวน

รวม

จาํนวน

คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายที�ดนิ 6,600,000

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

          โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

รายไดท้ี�รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

หมวดเงนิอุดหนุนท ั�วไป 69,000,000

เงนิอดุหนุนท ั�วไป สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที�และภารกจิถา่ยโอนเลือกทาํ 69,000,000
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

แผนงานบริหารท ั�วไป

งานบริหารท ั�วไป

งบบุคลากร 8,578,575.00            8,324,859.00            12,426,596.20          14,334,500.00          14,021,300.00          

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายการเมอืง) 1,405,632.00             1,881,677.00             5,381,666.00             6,154,700.00             6,154,700.00             

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 7,172,943.00             6,443,182.00             7,044,930.20             8,179,800.00             7,866,600.00             

งบดําเนินงาน 13,108,826.48          14,114,366.77          14,040,939.65          8,144,400.00            7,830,000.00            

หมวดคา่ตอบแทน 7,286,890.00             9,147,351.00             6,696,663.00             1,489,000.00             429,000.00                

หมวดคา่ใช้สอย 3,775,989.84             2,474,396.68             4,245,642.60             3,069,400.00             3,935,000.00             

หมวดคา่วสัดุ 677,829.61                638,452.63                1,221,840.24             766,000.00                696,000.00                

ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ  2559

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อาํเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น

รายจ่ายจริง

หมวดคา่วสัดุ 677,829.61                638,452.63                1,221,840.24             766,000.00                696,000.00                

หมวดคา่สาธารณูปโภค 1,368,117.03             1,854,166.46             1,876,793.81             2,820,000.00             2,770,000.00             

งบลงทุน 344,000.00               3,198,800.00            251,200.00               170,000.00               1,127,000.00            

หมวดครุภณัฑ์ 175,000.00                1,728,800.00             39,500.00                  170,000.00                227,000.00                

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง 169,000.00                1,470,000.00             211,700.00                -                              900,000.00                

งบเงินอุดหนุน 50,000.00                 30,000.00                 30,000.00                 60,000.00                 80,000.00                 

หมวดเงนิอดุหนุน 50,000.00                  30,000.00                  30,000.00                  60,000.00                  80,000.00                  

รวมงาน 22,081,401.48          25,668,025.77          26,748,735.85          22,708,900.00          23,058,300.00          

งานวางแผนสถติิและวิชาการ

งบบุคลากร 1,346,388.73            1,952,154.00            1,977,185.00            2,847,040.00            3,074,500.00            

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 1,346,388.73             1,952,154.00             1,977,185.00             2,847,040.00             3,074,500.00             

งบดําเนินงาน 1,209,989.76            1,192,591.60            1,530,761.50            1,729,000.00            4,025,600.00            

หมวดคา่ตอบแทน 135,700.00                148,761.00                35,814.00                  25,000.00                  10,000.00                  

หมวดคา่ใช้สอย 677,567.76                748,566.00                1,144,542.00             963,000.00                3,371,600.00             

หมวดคา่วสัดุ 277,289.10                183,567.30                246,990.00                241,000.00                144,000.00                

หมวดคา่สาธารณูปโภค 119,432.90                111,697.30                103,415.50                500,000.00                500,000.00                

งบลงทุน 151,100.00               399,500.00               420,150.00               2,379,200.00            437,700.00               

หมวดครุภณัฑ์ 57,650.00                  319,800.00                420,150.00                2,379,200.00             87,700.00                  

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง 93,450.00                  79,700.00                  -                              -                              350,000.00                

รวมงาน 2,707,478.49            3,544,245.60            3,928,096.50            6,955,240.00            7,537,800.00            
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งานบริหารงานคลงั

งบบุคลากร 3,343,272.54            3,328,003.00            3,452,928.00            3,972,540.00            5,572,900.00            

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 3,343,272.54             3,328,003.00             3,452,928.00             3,972,540.00             5,572,900.00             

งบดําเนินงาน 2,117,277.92            2,304,644.45            2,023,710.69            2,150,000.00            1,625,600.00            

หมวดคา่ตอบแทน 242,506.75                453,551.00                172,472.00                260,000.00                75,000.00                  

หมวดคา่ใช้สอย 841,066.40                796,612.71                793,380.21                919,400.00                960,000.00                

หมวดคา่วสัดุ 566,396.68                478,428.96                460,639.11                498,600.00                248,600.00                

หมวดคา่สาธารณูปโภค 467,308.09                576,051.78                597,219.37                472,000.00                342,000.00                

งบลงทุน 231,280.00               407,700.00               1,891,200.00            113,000.00               21,000.00                 

หมวดครุภณัฑ์ 111,280.00                107,700.00                91,200.00                  113,000.00                21,000.00                  

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง 120,000.00                300,000.00                1,800,000.00             -                               -

งบเงินอุดหนุน 29,000.00                 25,000.00                 25,000.00                 15,000.00                 15,000.00                 

หมวดเงนิอดุหนุน 29,000.00                  25,000.00                  25,000.00                  15,000.00                  15,000.00                  

รวมงาน 5,720,830.46            6,065,347.45            7,392,838.69            6,250,540.00            7,234,500.00            

รวมแผนงาน 30,509,710.43          35,277,618.82          38,069,671.04          35,914,680.00          37,830,600.00          รวมแผนงาน 30,509,710.43          35,277,618.82          38,069,671.04          35,914,680.00          37,830,600.00          

แผนงานรกัษาความสงบภายใน

งานเทศกจิ

งบบุคลากร 932,017.00               922,874.00               928,840.33               1,045,800.00            1,242,400.00            

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 932,017.00                922,874.00                928,840.33                1,045,800.00             1,242,400.00             

งบดําเนินงาน 1,469,087.26            804,317.70               1,016,396.40            1,265,000.00            1,113,000.00            

หมวดคา่ตอบแทน 1,024,658.00             121,762.00                101,112.00                102,000.00                87,000.00                  

หมวดคา่ใช้สอย 292,206.00                547,012.00                773,289.00                1,040,000.00             945,000.00                

หมวดคา่วสัดุ 144,794.50                135,543.70                141,995.40                123,000.00                81,000.00                  

หมวดคา่สาธารณูปโภค 7,428.76                    -                              -                              -                              -                              

งบลงทุน 117,500.00               9,950.00                   9,000.00                   -                            273,000.00               

หมวดครุภณัฑ์ 117,500.00                9,950.00                    9,000.00                    -                              273,000.00                

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              -                              -                              -                              

รวมงาน 2,518,604.26            1,737,141.70            1,954,236.73            2,310,800.00            2,628,400.00            

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั

งบบุคลากร 3,519,630.00            3,732,547.78            3,516,131.39            4,173,500.00            4,748,500.00            

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 3,519,630.00             3,732,547.78             3,516,131.39             4,173,500.00             4,748,500.00             

งบดําเนินงาน 3,185,804.61            2,634,596.99            2,015,079.28            2,129,500.00            1,518,000.00            

หมวดคา่ตอบแทน 73,209.00                  93,904.00                  847,840.00                180,000.00                70,000.00                  

หมวดคา่ใช้สอย 1,243,531.52             1,664,147.45             621,265.00                1,253,500.00             855,000.00                
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หมวดคา่วสัดุ 1,790,198.28             779,322.22                454,562.90                625,000.00                522,000.00                

หมวดคา่สาธารณูปโภค 78,865.81                  97,223.32                  91,411.38                  71,000.00                  71,000.00                  

งบลงทุน 3,500,000.00            107,500.00               724,500.00               175,000.00               158,000.00               

หมวดครุภณัฑ์ 3,500,000.00             107,500.00                724,500.00                175,000.00                158,000.00                

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              -                              -                              -                              -                              

งบเงินอุดหนุน 40,000.00                 80,000.00                 110,000.00               65,000.00                 125,000.00               

หมวดเงนิอดุหนุน 40,000.00                  80,000.00                  110,000.00                65,000.00                  125,000.00                

รวมงาน 10,245,434.61          6,554,644.77            6,365,710.67            6,543,000.00            6,549,500.00            

รวมแผนงาน 12,764,038.87          8,291,786.47            8,319,947.40            8,853,800.00            9,177,900.00            

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศึกษา

งบบุคลากร 4,768,740.00            13,218,114.00          17,241,500.89          19,614,110.00          22,592,100.00          

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 4,768,740.00             13,218,114.00           17,241,500.89           19,614,110.00           22,592,100.00           

งบดําเนินงาน 3,667,329.57            3,000,418.08            3,648,167.10            3,633,260.00            4,898,700.00            งบดําเนินงาน 3,667,329.57            3,000,418.08            3,648,167.10            3,633,260.00            4,898,700.00            

หมวดคา่ตอบแทน 283,210.50                147,155.00                54,015.00                  536,800.00                749,500.00                

หมวดคา่ใช้สอย 2,479,826.52             2,013,875.84             2,639,225.84             2,336,460.00             3,208,200.00             

หมวดคา่วสัดุ 530,811.40                406,170.05                313,604.37                345,000.00                371,000.00                

หมวดคา่สาธารณูปโภค 373,481.15                433,217.19                641,321.89                415,000.00                570,000.00                

งบลงทุน 69,100.00                 2,566,400.00            235,500.00               18,500.00                 198,500.00               

หมวดครุภณัฑ์ 69,100.00                  2,251,400.00             235,500.00                18,500.00                  198,500.00                

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              315,000.00                -                              -                              -                              

งบเงินอุดหนุน -                            299,954.00               -                            -                             -

หมวดเงนิอดุหนุน 299,954.00                -                              -                               -

รวมงาน 8,505,169.57            19,084,886.08          21,125,167.99          23,265,870.00          27,689,300               

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร 20,010.00                 -                            -                            -                             -

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 20,010.00                  -                              -                               -  -

งบดําเนินงาน 8,554,040.99            9,434,904.30            9,038,376.02            12,542,380.00          19,945,400.00          

หมวดคา่ตอบแทน 6,000.00                    -                              -                              -                               -

หมวดคา่ใช้สอย 8,432,705.00             9,416,016.30             4,314,957.00             7,289,600.00             14,060,700.00           

หมวดคา่วสัดุ 89,720.00                  9,900.00                    4,715,715.02             5,242,780.00             5,874,700.00             

หมวดคา่สาธารณูปโภค 25,615.99                  8,988.00                    7,704.00                    10,000.00                  10,000.00                  

งบลงทุน 2,144,400.00            130,800.00               600,000.00               933,200.00               269,000.00               

หมวดครุภณัฑ์ 2,144,400.00             130,800.00                -                              933,200.00                269,000.00                
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หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              600,000.00                -                               -

งบเงินอุดหนุน 4,085,900.00            3,889,600.00            6,410,000.00            6,472,000.00            6,940,000.00            

หมวดเงนิอดุหนุน 4,085,900.00             3,889,600.00             6,410,000.00             6,472,000.00             6,940,000.00             

รวมงาน 14,804,350.99          13,455,304.30          16,048,376.02          19,947,580.00          27,154,400.00          

งานระดบัมธัยมศึกษา

งบลงทุน 2,144,400.00            130,800.00               -                            210,000.00               90,000.00                 

หมวดครุภณัฑ์ 2,144,400.00             130,800.00                -                              210,000.00                90,000.00                  

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              -                              -                               -

รวมงาน 2,144,400.00            130,800.00               -                            210,000.00               90,000.00                 

งานศึกษาไมก่าํหนดระดบั

งบดําเนินงาน 510,770.00               668,954.00               714,929.00               1,537,000.00            3,850,000.00            

หมวดคา่ตอบแทน -                              -                              -                              -                               -

หมวดคา่ใช้สอย 481,790.00                639,604.00                684,949.00                1,515,000.00             3,820,000.00             

หมวดคา่วสัดุ 28,980.00                  29,350.00                  29,980.00                  22,000.00                  30,000.00                  หมวดคา่วสัดุ 28,980.00                  29,350.00                  29,980.00                  22,000.00                  30,000.00                  

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                              -                               -

งบลงทุน 85,000.00                 923,697.00               499,650.00               625,000.00               1,265,000.00            

หมวดครุภณัฑ์ -                              284,700.00                -                              95,000.00                  -                              

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง 85,000.00                  638,997.00                499,650.00                530,000.00                1,265,000.00             

งบเงินอุดหนุน -                            -                            386,000.00               360,000.00               360,000.00               

หมวดเงนิอดุหนุน -                              -                              386,000.00                360,000.00                360,000.00                

รวมงาน 595,770.00               1,592,651.00            1,600,579.00            2,522,000.00            5,475,000.00            

รวมแผนงาน 23,905,290.56          34,132,841.38          38,774,123.01          45,945,450.00          60,408,700.00          

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสุข

งบบุคลากร 2,042,650.00            2,361,306.00            2,438,023.00            2,590,200.00            2,989,000.00            

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 2,042,650.00             2,361,306.00             2,438,023.00             2,590,200.00             2,989,000.00             

งบดําเนินงาน 806,464.58               1,138,491.37            474,774.01               512,200.00               534,400.00               

หมวดคา่ตอบแทน 77,985.00                  74,674.00                  4,139.00                    23,000.00                  38,000.00                  

หมวดคา่ใช้สอย 217,295.00                383,755.53                202,171.00                179,200.00                236,400.00                

หมวดคา่วสัดุ 392,275.00                480,112.10                221,323.60                250,000.00                200,000.00                

หมวดคา่สาธารณูปโภค 118,909.58                199,949.74                47,140.41                  60,000.00                  60,000.00                  

งบลงทุน -                            57,000.00                 13,430.00                 -                            119,900.00               

หมวดครุภณัฑ์ -                              57,000.00                  13,430.00                  -                              119,900.00                

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              -                              -                               -
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งบเงินอุดหนุน 50,000.00                 50,000.00                 50,000.00                 40,000.00                 30,000.00                 

หมวดเงนิอดุหนุน 50,000.00                  50,000.00                  50,000.00                  40,000.00                  30,000.00                  

รวมงาน 2,899,114.58            3,606,797.37            2,976,227.01            3,142,400.00            3,673,300.00            

งานโรงพยาบาล

งบบุคลากร -                            -                            244,135.00               351,170.00               262,700.00               

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) -                              -                              244,135.00                351,170.00                262,700.00                

งบดําเนินงาน 422,015.00               954,527.00               136,635.00               160,000.00               855,000.00               

หมวดคา่ตอบแทน -                              -                              -                              10,000.00                  10,000.00                  

หมวดคา่ใช้สอย 422,015.00                954,527.00                49,375.00                  90,000.00                  770,000.00                

หมวดคา่วสัดุ -                              -                              87,260.00                  60,000.00                  75,000.00                  

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                               -

งบลงทุน 136,994.00               163,000.00               -                            50,000.00                  -

หมวดครุภณัฑ์ 36,994.00                  163,000.00                -                              -                               -

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง 100,000.00                -                              -                              50,000.00                   -หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง 100,000.00                -                              -                              50,000.00                   -

งบเงินอุดหนุน 390,000.00               340,000.00               470,000.00               470,000.00               585,000.00               

หมวดเงนิอดุหนุน 390,000.00                340,000.00                470,000.00                470,000.00                585,000.00                

รวมงาน 949,009.00               1,457,527.00            850,770.00               1,031,170.00            1,702,700.00            

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�นๆ

งบบุคลากร -                            -                            374,227.00               410,300.00               297,300.00               

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) -                              -                              374,227.00                410,300.00                297,300.00                

งบดําเนินงาน 150,754.32               71,962.00                 35,365.50                 231,500.00               269,400.00               

หมวดคา่ตอบแทน 1,937.00                    4,317.00                    2,202.00                    31,500.00                  18,000.00                  

หมวดคา่ใช้สอย 148,817.32                67,645.00                  33,163.50                  165,000.00                211,400.00                

หมวดคา่วสัดุ -                              -                              -                              35,000.00                  40,000.00                  

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                              -                              -                              

งบลงทุน 1,023,300.00            200,000.00               -                            -                            

หมวดครุภณัฑ์ -                              -                              -                              -                              

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง 1,023,300.00             200,000.00                -                              -                              

รวมงาน 1,174,054.32            271,962.00               409,592.50               641,800.00               566,700.00               

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบบุคลากร -                            -                            418,980.00               587,300.00               983,800.00               

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) -                              -                              418,980.00                587,300.00                983,800.00                
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งบดําเนินงาน -                            -                            313,166.25               805,400.00               1,572,400.00            

หมวดคา่ตอบแทน -                              -                              42,000.00                  70,000.00                  50,000.00                  

หมวดคา่ใช้สอย -                              -                              101,725.28                328,400.00                1,160,400.00             

หมวดคา่วสัดุ -                              -                              164,325.00                277,000.00                297,000.00                

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              5,115.97                    130,000.00                65,000.00                  

งบลงทุน -                              -                              4,000,000.00            79,000.00                 

หมวดครุภณัฑ์ -                              -                              2,000,000.00             79,000.00                  

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง 2,000,000.00              -

รวมงาน -                            -                            4,732,146.25            1,392,700.00            2,635,200.00            

รวมแผนงาน 5,022,177.90            5,336,286.37            8,968,735.76            6,208,070.00            8,577,900.00            

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน 53,000.00                 95,157.97                 221,556.00               250,000.00               860,000.00               

หมวดคา่ตอบแทน -                              -                              -                              -                              

หมวดคา่ใช้สอย 53,000.00                  95,157.97                  221,556.00                250,000.00                860,000.00                หมวดคา่ใช้สอย 53,000.00                  95,157.97                  221,556.00                250,000.00                860,000.00                

หมวดคา่วสัดุ -                              -                              -                              -                               -

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                              -                               -

รวมงาน 53,000.00                 95,157.97                 221,556.00               250,000.00               860,000.00                

รวมแผนงาน 53,000.00                 95,157.97                 221,556.00               250,000.00               860,000                    

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

งบบุคลากร 4,377,847.00            4,472,582.00            4,272,665.77            4,290,000.00            4,885,800.00            

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 4,377,847.00             4,472,582.00             4,272,665.77             4,290,000.00             4,885,800.00             

งบดําเนินงาน 5,586,939.46            5,625,404.59            5,037,958.56            5,157,600.00            4,804,000.00            

หมวดคา่ตอบแทน 302,341.00                525,934.50                154,141.00                160,000.00                100,000.00                

หมวดคา่ใช้สอย 747,715.79                925,789.29                910,727.55                1,103,600.00             1,164,000.00             

หมวดคา่วสัดุ 4,536,882.67             4,173,680.80             3,973,090.01             3,894,000.00             3,540,000.00             

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                              -                               -

งบลงทุน -                            105,000.00               23,940.00                 360,000.00               374,600.00               

หมวดครุภณัฑ์ -                              105,000.00                23,940.00                  360,000.00                374,600.00                

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              -                              -                              -                               -

งบเงินอุดหนุน 211,792.66               385,573.25               413,309.32               450,000.00               450,000.00               

หมวดเงนิอดุหนุน 211,792.66                385,573.25                413,309.32                450,000.00                450,000.00                

รวมงาน 10,176,579.12          10,588,559.84          9,747,873.65            10,257,600.00          10,514,400.00          
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งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร 267,180.00               283,140.00               302,340.00               326,400.00               367,400.00               

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 267,180.00                283,140.00                302,340.00                326,400.00                367,400.00                

งบดําเนินงาน 1,733,892.45            1,758,009.53            1,846,769.59            1,788,200.00            1,924,400.00            

หมวดคา่ตอบแทน -                              -                              -                              -                               -

หมวดคา่ใช้สอย 1,533,200.00             1,557,600.00             1,464,594.00             1,663,200.00             1,814,400.00             

หมวดคา่วสัดุ 189,980.00                193,720.00                377,000.00                105,000.00                105,000.00                

หมวดคา่สาธารณูปโภค 10,712.45                  6,689.53                    5,175.59                    20,000.00                  5,000.00                    

งบลงทุน -                            36,000.00                 -                            

หมวดครุภณัฑ์ -                              36,000.00                  -                              -                              -                              

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              -                              -                              -                              -                              

รวมงาน 2,001,072.45            2,077,149.53            2,149,109.59            2,114,600.00            2,291,800.00            

งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ�งปฏกิูลงานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ�งปฏกิูล

งบบุคลากร 4,924,757.00            4,967,493.00            4,061,665.00            4,641,200.00            6,005,700.00            

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 4,924,757.00             4,967,493.00             4,061,665.00             4,641,200.00             6,005,700.00             

งบดําเนินงาน 8,867,035.13            9,080,174.20            9,095,039.72            8,873,200.00            9,157,800.00            

หมวดคา่ตอบแทน 317,321.00                226,247.00                202,515.00                264,800.00                150,000.00                

หมวดคา่ใช้สอย 6,528,799.11             6,679,128.30             6,136,508.73             6,088,400.00             7,102,800.00             

หมวดคา่วสัดุ 2,020,915.02             2,174,798.90             2,756,015.99             2,520,000.00             1,905,000.00             

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                              -                               -

งบลงทุน 1,398,600.00            2,523,500.00            1,154,892.00            390,000.00               5,356,000.00            

หมวดครุภณัฑ์ 1,200,000.00             2,424,500.00             1,154,892.00             390,000.00                676,000.00                

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง 198,600.00                99,000.00                  -                              -                              4,680,000.00             

งบเงินอุดหนุน -                            104,796.00               169,000.00               298,560.00               420,000.00               

หมวดเงนิอดุหนุน -                              104,796.00                169,000.00                298,560.00                420,000.00                

รวมงาน 15,190,392.13          16,675,963.20          14,480,596.72          14,202,960.00          20,939,500.00          

งานบาํบดันํ�าเสีย

งบบุคลากร 664,506.00               674,190.00               517,060.00               379,100.00               231,400.00               

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 664,506.00                674,190.00                517,060.00                379,100.00                231,400.00                

งบดําเนินงาน 220,463.00               215,510.00               165,508.00               168,400.00               332,800.00               

หมวดคา่ตอบแทน 61,063.00                  57,110.00                  7,108.00                    10,000.00                  10,000.00                  

หมวดคา่ใช้สอย 140,800.00                158,400.00                158,400.00                158,400.00                172,800.00                
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หมวดคา่วสัดุ 18,600.00                  -                              -                              -                              150,000.00                

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                              -                              

งบลงทุน -                            2,443,400.00            4,072,080.00            5,980,620.00            564,200.00               

หมวดครุภณัฑ์ -                              -                              -                              

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              2,443,400.00             4,072,080.00             5,980,620.00             564,200.00                

รวมงาน 884,969.00               3,333,100.00            4,754,648.00            6,528,120.00            564,200.00               

รวมแผนงาน 28,253,012.70          32,674,772.57          31,132,227.96          33,103,280.00          34,309,900.00          

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน

งานบริหารท ั�วไปเกี�ยวกบัสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร 1,354,521.59            1,517,462.00            1,603,800.00            2,230,300.00            2,801,300.00            

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 1,354,521.59             1,517,462.00             1,603,800.00             2,230,300.00             2,801,300.00             

งบดําเนินงาน 423,761.16               318,313.38               179,357.53               364,000.00               299,000.00               

หมวดคา่ตอบแทน 60,428.00                  46,684.00                  11,321.00                  80,000.00                  15,000.00                  

หมวดคา่ใช้สอย 170,184.89                79,354.68                  27,188.73                  100,000.00                100,000.00                หมวดคา่ใช้สอย 170,184.89                79,354.68                  27,188.73                  100,000.00                100,000.00                

หมวดคา่วสัดุ 193,148.27                192,274.70                140,847.80                184,000.00                184,000.00                

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                              -                               -

งบลงทุน -                            375,700.00               104,800.00               80,000.00                 23,000.00                 

หมวดครุภณัฑ์ -                              75,700.00                  4,800.00                    80,000.00                  23,000.00                  

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              300,000.00                100,000.00                -                               -

รวมงาน 1,778,282.75            2,211,475.38            1,887,957.53            2,674,300.00            3,123,300.00            

งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน 1,729,040.56            2,375,351.76            1,141,198.50            1,605,000.00            2,235,000.00            

หมวดคา่ตอบแทน 15,600.00                  -                              -                              -                               -

หมวดคา่ใช้สอย 1,703,372.50             2,370,351.76             1,141,198.50             1,605,000.00             2,235,000.00             

หมวดคา่วสัดุ 10,068.06                  5,000.00                    -                              -                               -

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                              -                               -

งบลงทุน -                            -                             -

หมวดครุภณัฑ์ -                              -                              -                              -                               -

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              -                              -                              -                               -

งบเงินอุดหนุน 238,000.00               238,000.00               228,000.00               215,000.00                -

หมวดเงนิอดุหนุน 238,000.00                238,000.00                228,000.00                215,000.00                 -

รวมงาน 1,967,040.56            2,613,351.76            1,369,198.50            1,820,000.00            2,235,000.00            

รวมแผนงาน 3,745,323.31            4,824,827.14            3,257,156.03            4,494,300.00            5,358,300.00            
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แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ

งบดําเนินงาน 274,776.00               288,820.00               252,426.00               505,000.00               610,000.00               

หมวดคา่ตอบแทน -                              -                              -                              -                               -

หมวดคา่ใช้สอย 274,776.00                288,820.00                252,426.00                505,000.00                610,000.00                

หมวดคา่วสัดุ -                              -                              -                              -                               -

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                              -                               -

งบลงทุน -                            -                             -

หมวดครุภณัฑ์ -                              -                              -                               -

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              -                              -                               -

งบเงินอุดหนุน 49,392.73                 30,000.00                 30,000.00                 -                             -

หมวดเงนิอดุหนุน 49,392.73                  30,000.00                  30,000.00                   -

รวมงาน 324,168.73               318,820.00               282,426.00               505,000.00               610,000.00               

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ�นงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ�น

งบดําเนินงาน 1,562,201.00            1,696,495.00            1,217,220.00            1,750,000.00            2,200,000.00            

หมวดคา่ตอบแทน -                              -                              -                              -                              

หมวดคา่ใช้สอย 1,562,201.00             1,696,495.00             1,217,220.00             1,750,000.00             2,200,000.00             

หมวดคา่วสัดุ -                              -                              -                              -                               -

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                               -

งบลงทุน -                            -                             -

หมวดครุภณัฑ์ -                              -                              -                               -

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              -                              -                               -

งบเงินอุดหนุน 680,000.00               580,000.00               680,000.00               620,000.00               590,000.00               

หมวดเงนิอดุหนุน 680,000.00                580,000.00                680,000.00                620,000.00                590,000.00                

รวมงาน 2,242,201.00            2,276,495.00            1,897,220.00            2,370,000.00            2,790,000.00            

รวมแผนงาน 2,566,369.73            2,595,315.00            2,179,646.00            2,875,000.00            3,400,000.00            

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารท ั�วไปเกี�ยวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร 2,246,678.00            1,062,796.00            1,382,884.77            1,578,800.00            1,785,500.00            

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 2,246,678.00             1,062,796.00             1,382,884.77             1,578,800.00             1,785,500.00             

งบดําเนินงาน 661,073.59               556,307.98               459,888.98               487,000.00               503,200.00               

หมวดคา่ตอบแทน 92,562.56                  64,757.00                  32,509.00                  40,000.00                  40,000.00                  

หมวดคา่ใช้สอย 247,010.00                224,270.00                170,568.85                224,000.00                221,200.00                
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หมวดคา่วสัดุ 187,592.50                154,715.00                117,479.00                123,000.00                92,000.00                  

หมวดคา่สาธารณูปโภค 133,908.53                112,565.98                139,332.13                100,000.00                150,000.00                

งบลงทุน 59,000.00                 568,400.00               -                            126,000.00               53,000.00                 

หมวดครุภณัฑ์ 59,000.00                  25,000.00                  -                              111,000.00                53,000.00                  

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              543,400.00                -                              15,000.00                   -

รวมงาน 2,966,751.59            2,187,503.98            1,842,773.75            2,191,800.00            2,341,700.00            

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื�นฐาน

งบลงทุน  4,461,600.00            2,624,540.00            9,325,200.00            7,652,000.00            9,447,000.00            

หมวดครุภณัฑ์ -                              -                               -

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง 4,461,600.00             2,624,540.00             9,325,200.00             7,652,000.00             9,447,000.00             

รวมงาน 4,461,600.00            2,624,540.00            9,325,200.00            7,652,000.00            9,447,000.00            

รวมแผนงาน 7,428,351.59            4,812,043.98            11,167,973.75          9,843,800.00            11,788,700.00          

แผนงานการพาณิชย์แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสตัว์

งบบุคลากร 352,740.00               372,780.00               385,980.00               412,770.00               379,900.00               

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 352,740.00                372,780.00                385,980.00                412,770.00                379,900.00                

งบดําเนินงาน 435,783.00               428,051.00               658,150.24               816,800.00               702,600.00               

หมวดคา่ตอบแทน 4,500.00                    5,100.00                    9,800.00                    12,000.00                  12,000.00                  

หมวดคา่ใช้สอย 383,135.00                373,929.00                462,677.00                556,800.00                475,600.00                

หมวดคา่วสัดุ 48,148.00                  49,022.00                  94,628.00                  140,000.00                115,000.00                

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              91,045.24                  108,000.00                100,000.00                

งบลงทุน 65,900.00                 10,000.00                 -                            -                            

หมวดครุภณัฑ์ 19,200.00                  10,000.00                  -                              -                              

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง 46,700.00                  -                              -                              -                              

รวมงาน 854,423.00               810,831.00               1,044,130.24            1,229,570.00            1,082,500.00            

รวมแผนงาน 854,423.00               810,831.00               1,044,130.24            1,229,570.00            1,082,500.00            

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

หมวดงบกลาง 11,830,056.47           12,243,557.04           14,367,221.07           16,782,050.00           18,205,500.00           

รวมแผนงาน 11,830,056.47          12,243,557.04          14,367,221.07          16,782,050.00          18,205,500.00          

รวมทุกแผนงาน 126,931,754.56        141,095,037.74        157,502,388.26        165,500,000.00        191,000,000.00        



แยกเป็น

งบกลาง 14,367,221.07      

บุคลากร 55,544,942.35      

ดําเนินงาน 55,263,373.52      

ลงทุน 23,325,542.00      

รายจ่ายอื�น 0

เงินอุดหนุน 9,001,309.32        

รวม 157,502,388.26    







 

 























































































































































































































































































































































































รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 14,367,221.07     16,782,050.00     18,205,500.00     

งบบคุลากร 55,544,942.35     63,785,030.00     72,241,500.00     

งบดาํเนินงาน 55,263,373.52     56,604,840.00     71,666,300.00     

งบลงทุน 23,325,542.00     19,262,520.00     19,291,700.00     

งบรายจา่ยอื�น -                        -                         -

งบเงนิอดุหนุน 9,001,309.32       9,065,560.00       9,595,000.00       

รวมจ่ายจากงบประมาณ 157,502,388.26  165,500,000.00  191,000,000.00  

รวม 157,502,388.26  165,500,000.00  191,000,000.00  

คาํแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อาํเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น

รายจ่าย

หมายเหตุ 

1. งบบุคลากร หมายถงึ เงินเดือน คา่จ้างประจํา และคา่จ้างช ั�วคราว

2. งบดําเนินงาน หมายถงึ คา่ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค

3. งบลงทุน  หมายถงึ  ครุภณัฑ์ ที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง

4. งบรายจ่ายอื�น หมายถงึ หมวดรายจ่ายอื�น

5. งบเงินอุดหนุน หมายถงึ หมวดเงินอุดหนุน



รายรบัจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

รายได้จดัเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 8,488,365.51       8,600,000.00       9,400,000.00       

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 4,379,324.90       4,000,000.00       5,070,000.00       

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 2,791,296.86       2,510,000.00       2,593,000.00       

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,383,099.75       1,500,000.00       1,300,000.00       

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 767,402.00          630,000.00          536,000.00          

หมวดรายไดจ้ากทุน -                        1,000.00               1,000.00               

รวมรายได้จดัเก็บเอง 17,809,489.02    17,241,000.00    18,900,000.00    

รายได้ที�รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

หมวดภาษีจดัสรร 97,448,835.62     93,759,000.00     103,100,000.00   

รวมรายได้ที�รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น 97,448,835.62    93,759,000.00    103,100,000.00  

รายได้ที�รฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

หมวดเงนิอดุหนุนท ั�วไป 54,596,489.00     54,500,000.00     69,000,000.00     

รวมรายได้ที�รฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น 54,596,489.00    54,500,000.00    69,000,000.00    

รวม 169,854,813.64  165,500,000.00  191,000,000.00  

รายรบั

คาํแถลงงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อาํเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น



ทา่นประธานสภาฯ  และสมาชกิสภาเทศบาล

1. สถานะการคลงั

1.1 งบประมาณรายจา่ยท ั�วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วนัที� 30 มถิุนายน 2558 เทศบาล
เมืองบา้นไผม่ีสถานะการเงนิดงันี�

ณ วนัที� 30 มถิุนายน 2558

1.1.1  เงนิฝากธนาคารท ั�งสิ�น  150,612,843.96  บาท

1.1.2  เงนิสะสม  95,394,626.49  บาท

1.1.3  ทุนสาํรองเงนิสะสม  35,739,312.74  บาท

         รวม  4,715,480   บาท

         รวม    6,670,000      บาท

1.2 เงนิกูค้งคา้ง  64,282,771.35  บาท

คาํแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

บดันี� ถงึเวลาที�คณะผูบ้รหิารของเทศบาลจะไดนํ้าเสนอรา่งเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจาํปีตอ่

สภาเทศบาลอีกคร ั�งหนึ�ง  ฉะนั�น ในโอกาสนี�คณะผูบ้รหิารเทศบาล จงึขอชี�แจงใหท้า่นประธานและสมาชกิทุกทา่นได้
ทราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงัตอ่ไปนี�

1.1.4  รายการกนัเงนิไวแ้บบกอ่หนี�ผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย  จาํนวน     2    โครงการ

1.1.5  รายการที�ไดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หนี�ผูกพนั  จาํนวน     10    โครงการ

1.2 เงนิกูค้งคา้ง  64,282,771.35  บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557

(1) รายรบัจรงิท ั�งสิ�น  169,854,813.64 บาท  ประกอบดว้ย

หมวดภาษีอากร 8,488,365.51      บาท

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 4,379,324.90      บาท

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 2,791,296.86      บาท

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,383,099.75      บาท

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 767,402.00         บาท

หมวดรายไดจ้ากทุน -                       บาท

หมวดภาษีจดัสรร 97,448,835.62    บาท

หมวดเงนิอุดหนุนท ั�วไป 54,596,489.00    บาท

(2) เงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ 46,442,373.00 บาท

(3) รายจา่ยจรงิ  จาํนวน   157,502,388.26    บาท  ประกอบดว้ย

งบกลาง 14,367,221.07    บาท

งบบุคลากร  (หมวดเงนิเดือน คา่จา้งประจาํ และคา่จา้งช ั�วคราว) 55,544,942.35    บาท

งบดาํเนินงาน (หมวดคา่ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค) 55,263,373.52    บาท

งบลงทุน  (หมวดครุภณัฑ์ ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง) 23,325,542.00    บาท

งบรายจา่ยอื�น  (หมวดรายจา่ยอื�น) -                       บาท

งบเงนิอุดหนุน (หมวดเงนิอุดหนุน) 9,001,309.32      บาท

(4) รายจา่ยที�จา่ยจากเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ 29,550,855.00    บาท

(5) มีการจา่ยเงนิสะสมเพื�อดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที� จาํนวน 3,350,833.00      บาท

(6) รายจา่ยที�จา่ยจากเงนิทุนสาํรองเงนิสะสม  - บาท



3. งบเฉพาะการ

ประเภทกจิการสถานธนานุบาล กจิการสถานธนานุบาลเทศบาลบา้นไผ่

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีรายรบัจรงิ  14,345,537.50   บาท 
รายจา่ยจรงิ  10,280,501.15   บาท

กูเ้งนิจากธนาคาร / กสม./ อื�นๆ 105,000,000.00  บาท

ยืมเงนิสะสมจากเทศบาล -                       บาท

กาํไรสุทธิ 3,998,509.91      บาท

เงนิฝากธนาคารท ั�งสิ�น ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2557 29,806.75            บาท

ทรพัย์จาํนํา 79,440,900.00    บาท
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จาํนวน

เพื�อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานและลูกจา้งที�มสีทิธิ

คา่ใช้สอย 3,935,000

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร 1,090,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  ใหแ้กพ่นกังาน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 100,000

- คา่เบี�ยประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล  ต ั�งไว ้ 15,000  บาท

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 50,000

- ประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพเิศษ  ต ั�งไว ้100,000  บาท

คา่เบี�ยประชุม 179,000

งบดาํเนินงาน 7,830,000

คา่ตอบแทน 429,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น 100,000

เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 44,700

- เงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวสาํหรบัพนกังานจา้งตามระเบยีบฯ  ต ั�งไว ้ 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 275,100

เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งของเทศบาล  และเงนิที�ไดร้บัจาก

เงนิเพิ�มตา่ง ๆของลูกจา้งประจาํ 7,700

- เงนิเพิ�มคา่ตอบแทนพเิศษ  ต ั�งไว ้ 7,700  บาท

คา่จา้งลูกจา้งประจาํ 423,800

เพื�อจา่ยเป็นเงนิคา่จา้งประจาํลูกจา้งประจาํ  ในงานบรหิารท ั�วไป  2  อตัรา

เงนิประจาํตาํแหน่ง 550,800

- เงนิประจาํตาํแหน่งของผูบ้รหิาร  ต ั�งไว ้ 296,400  บาท

เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน 51,000

- เงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวสาํหรบัขา้ราชการตามระเบยีบฯ   ต ั�งไว ้

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 7,866,600

เงนิเดอืนพนกังาน 6,513,500

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล พรอ้มท ั�งเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน  

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น 3,563,700

เพื�อจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืน  ประธานสภาเทศบาล  จาํนวน 1 

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที�ปรกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิารสว่น 459,000

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืน  ที�ปรกึษานายกเทศมนตรี  จาํนวน  2  อตัรา  และ

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 351,000

เพื�อจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษผูบ้รหิารเทศบาล ตาํแหน่ง 

เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก 351,000

เพื�อจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่ง  นายกเทศมนตรี  และตาํแหน่งรอง

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,154,700

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 1,430,000

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืน ตาํแหน่ง  นายกเทศมนตรี  และตาํแหน่ง  รอง

ประมาณการรายจ่ายรวมท ั�งสิ�น 191,000,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน
ท ั�วไป แยกเป็น แผนงานบรหิารงานท ั�วไป

งานบรหิารท ั�วไป 23,058,300

งบบุคลากร 14,021,300

เทศบาลเมอืงบา้นไผ่

อาํเภอ บา้นไผ ่  จงัหวดัขอนแกน่

หน้า วนัที�พมิพ์ : 20/8/2558  16:02:21

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั�วไป

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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จาํนวนวสัดอุื�น 3,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 100,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดคุอมพวิเตอร์  เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู 

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 3,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ เชน่ กระดาษเขยีน

วสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น 300,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น  เชน่  นํ�ามนัดเีซล นํ�ามนั

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 40,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดยุานพาหนะและขนสง่  เชน่ แบตเตอรี� ยางนอก

วสัดกุอ่สรา้ง 30,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดกุอ่สรา้ง เชน่  ไมต้า่ง ๆ  นํ�ามนัทาไม ้ ทนิเนอร์ 

วสัดงุานบา้นงานครวั 60,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดงุานบา้นงานครวั  เชน่  ไมก้วาด  ถงันํ�า  แปรง   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 60,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ  เชน่  สายไฟฟ้า โคมไฟ 

คา่วสัดุ 696,000

วสัดสุาํนกังาน 100,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดสุาํนกังาน เชน่  กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ  ปากกา 

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 400,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์  และสิ�งกอ่สรา้งตา่งๆ ที�อยูใ่นความ

- โครงการอบรมคณุธรรม  จรยิธรรม แกพ่นกังานและลูกจา้ง 50,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมคณุธรรม  จรยิธรรม คณะผูบ้รหิาร

- โครงการเพิ�มพูนความรู ้ทกัษะและประสทิธภิาพและทศันศกึษาดงูานท ั�ง 500,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม คณะผูบ้รหิารเทศบาล  สมาชกิสภา

- โครงการฝึกอบรมเครือขา่ยอาสาสมคัรฝ่ายทะเบยีนประจาํชุมชน 30,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมเครือขา่ยอาสาสมคัรฝ่ายทะเบยีน

- โครงการปรองดองสมานฉนัท์ 80,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ย  คา่จดัทาํป้ายตา่งๆ    คา่เชา่เวที   เครื�องเสยีง  คา่

- โครงการจดักจิกรรมวนัเทศบาล 30,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมวนัเทศบาล  ประจาํปี ในวนั

- โครงการจดักจิกรรมวนัทอ้งถิ�นไทย 20,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมวนัทอ้งถิ�นไทย (18  มนีาคม)  

- โครงการจดัการเลือกต ั�ง 50,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ั�งท ั�วไป สมาชกิสภาทอ้งถิ�น ผูบ้รหิาร

- โครงการคดัเลือกพนกังานดเีดน่ 5,000

เพื�อจา่ยเป็นเงนิรางวลัแกพ่นกังานเทศบาล ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้ง

- คา่สนิไหมทดแทน 10,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ชดใชค้า่เสยีหาย  หรือคา่สนิไหมทดแทน  ใหก้บัคูก่รณีที�

- คา่พวงมาลยั  ชอ่ดอกไม ้ กระเชา้ดอกไม ้ พวงหรีด  พวงมาลา 10,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อพวงมาลยั  ชอ่ดอกไม ้ กระเชา้ดอกไม ้ พวงมาลา  

- คา่เดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 600,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร เชน่  คา่เบี�ยเลี�ยง  

- คา่เดนิทางไปราชการนอกราชอาณาจกัร 10,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการนอกราชอาณาจกัร เชน่  คา่เบี�ยเลี�ยง  

-  คา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคล หรือคณะบคุคล  ต ั�งไว ้ 800,000  บาท

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

- เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารประเภทตา่ง ๆ  ต ั�งไว ้ 400,000  บาท

รายจา่ยเกี�ยวกบัการรบัรองและพธิีการ 1,050,000
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งบดาํเนินงาน 4,025,600

คา่ตอบแทน 10,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000

เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 42,200

-เพื�อจา่ยเป็นเงนิเพิ�มการครองชีพช ั�วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้งของเทศบาล

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 475,000

-เพื�อจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้งของเทศบาล  พรอ้มท ั�งเงนิที�

เงนิประจาํตาํแหน่ง 67,200

-เพื�อจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองวชิาการและแผนงาน 

เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน 67,200

-เพื�อจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองวชิาการ

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,074,500

เงนิเดอืนพนกังาน 2,422,900

-เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืนแกพ่นกังานเทศบาล กองวชิาการฯ   พรอ้มท ั�งเงนิ

- โครงการอดุหนุนเหลา่กาชาดจงัหวดัขอนแกน่  ต ั�งไว ้ 30,000 บาท

งานวางแผนสถติแิละวชิาการ 7,537,800

งบบุคลากร 3,074,500

-โครงการอดุหนุนที�วา่การอาํเภอบา้นไผ ่ ต ั�งไว ้ 30,000 บาท

เงนิอดุหนุนกจิการที�เป็นสาธารณประโยชน์ 50,000

งบเงนิอุดหนุน 80,000

เงนิอุดหนุน 80,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 30,000

-โครงการกอ่สรา้งหอ้งเก็บพสัด ุ(สาํนกัปลดัเทศบาล) 400,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งหอ้งเก็บพสัด ุขนาดกวา้ง 8.00 เมตร  ยาว 8.00 

-โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมซุม้เฉลมิพระเกียรตบิรเิวณภายในเขต

คา่ที�ดนิและสิ�งก่อสรา้ง 400,000

คา่กอ่สรา้งสิ�งสาธารณูปการ

เพื�อจดัซื�อ  DRIVERACK  คอมเพรสเซอร์  ขอ้มลูจาํเพาะ  ความ

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 500,000

เพื�อจดัซื�อมกิเซอร์ขนาดไมน้่อยกวา่  16  ชแนล  มชีอ่งไมโครโฟนไม่

-โครงการจดัซื�ออปุกรณ์เครื�องเสยีงเพิ�มเตมิใชใ้นหอประชุมประชาเมอืงไผ่ 98,000

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

-โครงการจดัซื�ออปุกรณ์เครื�องเสยีงใชใ้นหอ้งประชุมสภาเทศบาลเมอืงไผ่ 55,000

-โครงการจดัซื�อเครื�องปรบัอากาศชนิดแขวนพรอ้มตดิต ั�ง 74,000

เพื�อจดัซื�อเครื�องปรบัอากาศ  ชนิดแขวน  เป็นเครื�องปรบัอากาศที�มี

งบลงทุน 1,127,000

คา่ครุภณัฑ์ 727,000

ครุภณัฑ์สาํนกังาน

คา่บรกิารไปรษณีย์ 100,000

เพื�อจา่ยเป็น  คา่ไปรษณีย์  คา่โทรเลข  คา่ธนาณตั ิ คา่ซื�อตราไปรษณีย์  

คา่บรกิารโทรศพัท์ 100,000

เพื�อจา่ยเป็น  คา่โทรศพัท์ภายในประเทศและตา่งประเทศ  คา่

คา่นํ�าประปา คา่นํ�าบาดาล 70,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่นํ�าประปาสาํนกังานเทศบาล  หอประชุมอาคาร

คา่สาธารณูปโภค 2,770,000

คา่ไฟฟ้า 2,500,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าสาํนกังานเทศบาล  และอาคารสถานียอ่ยมติรภาพ  

เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดอุื�นๆ ที�ไมส่ามารถต ั�งจา่ยได ้ในวสัดปุระเภทใดได ้เชน่
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จาํนวน- โครงการจดัซื�อเครื�องปรบัอากาศ 23,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องปรบัอากาศพรอ้มตดิต ั�ง จาํนวน 1 เครื�อง 

งบลงทุน 437,700

คา่ครุภณัฑ์ 87,700

ครุภณัฑ์สาํนกังาน

คา่สาธารณูปโภค 500,000

คา่บรกิารสื�อสารและโทรคมนาคม 500,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกี�ยวกบัการใชร้ะบบอนิเทอร์เน็ต (Internet) ตาม

วสัดคุอมพวิเตอร์ 30,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู 

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 10,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดโุฆษณาและเผยแพร ่เชน่ กระดาษเขยีน

วสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น 50,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น เชน่ นํ�ามนัดเีซล 

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 10,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอรี�  ยางนอก 

วสัดงุานบา้นงานครวั 4,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดงุานบา้นงานครวั เชน่ แปรง ไมก้วาด  ถาด มดี 

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 10,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ ฟิวส์  เทปพนัสายไฟฟ้า  

คา่วสัดุ 144,000

วสัดสุาํนกังาน 30,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดสุาํนกังาน เชน่ กระดาษ  ปากกา  ดนิสอ   ไม้

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 20,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิอื�นๆ เชน่

-โครงการอบรมใหค้วามรูด้า้นคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ 30,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการอบรม คา่พธิีการ คา่สมนาคณุวทิยากร 

-โครงการสง่เสรมิประชาธปิไตยและกฎหมายควรรู้ 50,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการเผยแพรแ่ละอบรมใหค้วามรูใ้หก้บัคณะ

-โครงการแลกเปลี�ยนความสมัพนัธ์ระหวา่งเมอืง 1,500,000

-เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการแลกเปลี�ยนความสมัพนัธ์ระหวา่งเมอืง(เมอืงคู่

-โครงการประเมนิผลการดาํเนินงานตามตวัชี�วดั 340,000

-เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม/การประชุมเชงิปฏบิตักิาร เพื�อ

-โครงการประชุมสมชัชาพลเมอืงเทศบาลเมอืงบา้นไผ่ 100,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการประชุม การสมัมนาทางวชิาการหรือเชงิ

-โครงการจดัประชุมคณะกรรมการจดัทาํแผนพฒันาของเทศบาลเมอืงบา้นไผ่ 10,000

-เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัประชุมคณะกรรมการ  ดงันี�  คณะกรรมการ

-โครงการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�นอยา่งมสีว่นรว่ม 300,000

-เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํแผนพฒันาเทศบาลอยา่งมสีว่นรว่ม 

-คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 350,000

-คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ   ต ั�งไว ้50,000 บาท

-รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิารอื�นๆ ต ั�งไว ้ 181,600 บาท

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

-เพื�อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานและลูกจา้ง ที�มสีทิธิ

คา่ใช้สอย 3,371,600

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร 671,600

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของพนกังาน ลูกจา้ง

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 5,000
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จาํนวน-โครงการเพิ�มประสทิธภิาพในการจดัเก็บรายไดจ้ากแหลง่รายไดเ้ดมิ 15,000

-โครงการปรบัปรุงขอ้มลูแผนที�ภาษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ 100,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํโปรแกรมแผนที�ภาษีและทะเบยีน

-คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 80,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและสมัมนา คา่ใชจ้า่ยในการ

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาใหแ้กผู่ร้บัจา้งทาํการอยา่งหนึ�งอยา่งใดใหเ้ทศบาล

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

-เพื�อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานเทศบาล  และ

คา่ใช้สอย 960,000

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร 700,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของพนกังาน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 70,000

งบดาํเนินงาน 1,625,600

คา่ตอบแทน 75,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000

เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 60,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนเงนิเพิ�มการครองชีพช ั�วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้ง

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 648,900

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งกองคลงัของเทศบาล พรอ้มท ั�งเงนิที�

คา่จา้งลูกจา้งประจาํ 649,800

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งประจาํพรอ้มท ั�งเงนิปรบัปรุงคา่จา้ง  จาํนวน  3 อตัรา  

เงนิประจาํตาํแหน่ง 67,200

-เพื�อจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองคลงั ในอตัราเดอืนละ  

เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน 75,200

-เงนิเพิ�มคา่ตอบแทนพเิศษพนกังานเทศบาล กรณีเงนิเดอืนถงึข ั�นสงูสดุ   

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,572,900

เงนิเดอืนพนกังาน 4,071,800

-เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาลพรอ้มท ั�งเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนใน

เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาปรบัปรุงหอ้งกองวชิาการและแผนงาน เพื�อใช้

งานบรหิารงานคลงั 7,234,500

งบบุคลากร 5,572,900

คา่ตอ่เตมิหรือดดัแปลงอาคารบา้นพกั

- โครงการปรบัปรุงหอ้งกองวชิาการและแผนงาน 200,000

-โครงการกอ่สรา้งป้ายประชาสมัพนัธ์  บรเิวณหน้าสาํนกังานเทศบาลเมอืง 100,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมากอ่สรา้งโครงป้ายประชาสมัพนัธ์และอปุกรณ์เสรมิ

- โครงการกอ่สรา้งป้ายประชาสมัพนัธ์ บรเิวณสี�แยกหา้งเกียรตสินิ 50,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมากอ่สรา้งโครงป้ายประชาสมัพนัธ์และอปุกรณ์เสรมิ

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�ออปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2Switch) ขนาด 24 

คา่ที�ดนิและสิ�งก่อสรา้ง 350,000

อาคารตา่ง ๆ

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อจอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไมน้่อยกวา่ 21.5 นิ�ว

- โครงการจดัซื�ออปุกรณ์กระจายสญัญาณ (L2Switch) ขนาด 24 ชอ่ง 25,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จาํนวน 1 เครื�อง  

- โครงการจดัซื�อจอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไมน้่อยกวา่ 21.5 นิ�ว 4,700

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องคอมพวิเตอร์ แบบประมวลผล แบบที� ๑ 

- โครงการจดัซื�อเครื�องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 12,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

- โครงการจดัซื�อเครื�องคอมพวิเตอร์ 23,000
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เพื�อจา่ยเป็นเงนิคา่จา้งประจาํลูกจา้งประจาํในงานเทศกจิ  3  อตัรา

-เงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวสาํหรบัขา้ราชการตามระเบยีบฯ  

คา่จา้งลูกจา้งประจาํ 658,800

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาลพรอ้มท ั�งเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน 

เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน 11,800

งบบุคลากร 1,242,400

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,242,400

เงนิเดอืนพนกังาน 571,800

-เงนิอดุหนุนศนูย์รวมขอ้มลูขา่วสารการซื�อการจา้งของ อปท.ระดบัอาํเภอ 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานเทศกจิ 2,628,400

งบเงนิอุดหนุน 15,000

เงนิอุดหนุน 15,000

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น 15,000

- โครงการจดัซื�อเครื�องคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ สาํหรบัประมวลผล 21,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องคอมพวิเตอร์โน้ตบุค้   สาํหรบังานประมวลผล 

งบลงทุน 21,000

คา่ครุภณัฑ์ 21,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

คา่นํ�าประปา คา่นํ�าบาดาล 42,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่นํ�าประปา ตลาดสดเทศบาล 1,2

คา่สาธารณูปโภค 342,000

คา่ไฟฟ้า 300,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้า ตลาดสดเทศบาล 1,2,3

วสัดคุอมพวิเตอร์ 50,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ อปุกรณ์บนัทกึขอ้มลู  แผน่  

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 5,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดโุฆษณาและเผยแพร ่เชน่ กระดาษเขยีนโปรส

วสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น 50,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น เชน่ นํ�ามนัดเีซล  นํ�ามนั

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 10,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอรี�  ทอ่ไอ

วสัดกุอ่สรา้ง 20,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดกุอ่สรา้ง เชน่ ไมต้า่ง ๆ  ปนู  อฐิ   ส ี  

วสัดงุานบา้นงานครวั 3,600

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดงุานบา้นงานครวั เชน่ ไมก้วาด ชอ้น  ชอ้นสอ้ม 

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 10,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่  หลอดไฟฟ้า  สตาทร์เตอร์

คา่วสัดุ 248,600

วสัดสุาํนกังาน 100,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อคา่วสัดสุาํนกังาน เชน่ แบบพมิพ์/สิ�งพมิพ์  

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 30,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิ  เชน่ 

-โครงการอบรมเพิ�มประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นการเงนิการคลงั การ 25,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัฝึกอบรม  เชน่  คา่วทิยากร  คา่อาหาร  

-โครงการเพิ�มประสทิธภิาพในการจดัเก็บรายไดจ้ากแหลง่รายไดใ้หม่ 10,000

-เพื�อใชจ้า่ยตามโครงการเพิ�มประสทิธภิาพการจดัเก็บรายไดจ้ากแหลง่

-เพื�อใชจ้า่ยตามโครงการเพิ�มประสทิธภิาพการจดัเก็บรายไดจ้ากแหลง่
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จาํนวน- โคมไฟกระพรบิพลงังานแสงอาทติย์ 240,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องปรบัอากาศชนิดแขวนพรอ้มตดิต ั�ง ขนาด 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

ครุภณัฑ์สาํนกังาน

- โครงการจดัซื�อเครื�องปรบัอากาศชนิดแขวนขนาด 24,000 บทีียู 33,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดคุอมพวิเตอร์  เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู

งบลงทุน 273,000

คา่ครุภณัฑ์ 273,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดเุครื�องแตง่กาย  เชน่  ชุดป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

วสัดคุอมพวิเตอร์ 15,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ เชน่  กระดาษเขยีน

วสัดเุครื�องแตง่กาย 5,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น  เชน่  นํ�ามนัดเีซล   เบนซนิ

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 5,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดยุานพาหนะและขนสง่  เชน่ แบตเตอรี�  ยางนอก

วสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น 25,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดกุอ่สรา้ง  เชน่   ไมต้า่ง ๆ  นํ�ามนัทาไม ้ ทนิเนอร์

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 10,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดงุานบา้นงานครวั  เชน่  ไมก้วาด    ถงันํ�า   แปรง

วสัดกุอ่สรา้ง 5,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ  เชน่  สายไฟฟ้า    หลอดไฟ  

วสัดงุานบา้นงานครวั 5,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดสุาํนกังาน  เชน่  กระดาษ หมกึ  ดนิสอ ปากกา 

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 1,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์  และสิ�งกอ่สรา้งตา่งๆ ที�อยูใ่นความ

คา่วสัดุ 81,000

วสัดสุาํนกังาน 10,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม จาํนวน2รุน่ๆละ  50  คน เป็นคา่

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 35,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม จาํนวน1รุน่ เป็นคา่วทิยากร  

- โครงการฝึกอบรมยุวเทศกจิ 25,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการจดัระเบยีบการจาํหน่ายสนิคา้บนถนน 

- โครงการป้องกนัอบุตัเิหตแุละเสรมิสรา้งวนิยัจราจรประจาํปี 40,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร   เชน่   คา่เบี�ยเลี�ยง   

- โครงการจดัระเบยีบการจาํหน่ายสนิคา้บนถนน ทางเทา้และการจราจร 100,000

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

- คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 15,000

คา่ใช้สอย 945,000

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร 730,000

- รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร  ต ั�งไว ้ 10,000  บาท

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 10,000

เพื�อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานและลูกจา้ง  ที�มสีทิธิ

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ใหแ้กพ่นกังาน

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น 72,000

เพื�อจา่ยเป็นเงนิรางวลัเจา้หน้าที�ตาํรวจ ที�มาปฏบิตังิาน  จาํนวน 2  อตัรา

งบดาํเนินงาน 1,113,000

คา่ตอบแทน 87,000
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จาํนวนวสัดกุอ่สรา้ง 20,000

วสัดงุานบา้นงานครวั 10,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดงุานบา้นงานครวั  ไมก้วาด    ถงันํ�า   แปรง   เขง่

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 10,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ  เชน่  สายไฟฟ้า    หลอดไฟ  

คา่วสัดุ 522,000

วสัดสุาํนกังาน 10,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดสุาํนกังาน  เชน่  กระดาษ หมกึ  ดนิสอ ปากกา 

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 300,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมครุภณัฑ์  และสิ�งกอ่สรา้งตา่งๆ ที�อยูใ่นความ

- โครงการรณรงค์ป้องกนัอบุตัเิหตชุว่งเทศกาล (ปีใหม ่ตรุษจีน และ 60,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการรณรงค์ป้องกนัอบุตัเิหตชุว่งเทศกาลฯ 

- โครงการฝึกอบรมยุวอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 25,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการฝึกอบรมยุวอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย

- โครงการฝึกอบรมจดัต ั�งอาสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 150,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

- โครงการฝึกซอ้มการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา อคัคภียั วาตภยั อทุกภยั 10,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกซอ้มการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอคัคภียั 

- โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 50,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในดา้นการป้องกนักจิกรรมตามโครงการจงัหวดั

- โครงการกจิกรรมวนัสถาปณาวนั อปพร. 10,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่วดักจิกรรมสถาปนาวนัอาสาสมคัรป้องกนฝ่ายพลเรือน 

- คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 200,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่เดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร   เชน่   คา่เบี�ยเลี�ยง   

-  โครงการประชุมประชาคมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 20,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการประชุมประชาคมสมาชกิอาสาสมคัร

เพื�อจา่ยเป็นคา่รบัวารสารตา่ง ๆ , คา่เย็บหนงัสอืเขา้ปกหนงัสอื  ,   คา่

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

เพื�อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานและลูกจา้ง  ที�มสีทิธิ

คา่ใช้สอย 855,000

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร 30,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ใหแ้กพ่นกังาน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 50,000

งบดาํเนินงาน 1,518,000

คา่ตอบแทน 70,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 20,000

เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 333,900

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวพนกังานจา้งตามระเบยีบฯ

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 2,609,800

เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งของเทศบาลและเงนิที�ไดร้บัจากการ

คา่จา้งลูกจา้งประจาํ 1,095,400

เพื�อจา่ยเป็นเงนิคา่จา้งประจาํลูกจา้งประจาํ จาํนวน 5  อตัรา

เงนิเดอืนพนกังาน 709,400

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานเทศบาลพรอ้มท ั�งเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน 

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 6,549,500

งบบุคลากร 4,748,500

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,748,500

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อโคมไฟกระพรบิพลงังานแสงอาทติย์ แผงโซลา่ร์
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จาํนวนคา่จา้งลูกจา้งประจาํ 423,700

เพื�อจา่ยเป็นเงนิคา่จา้งใหแ้กลู่กจา้งประจาํ จาํนวน 2 อตัรา

เงนิวทิยฐานะ 1,363,200

-เงนิคา่วทิยฐานะของพนกังานครูเทศบาล  ต ั�งไว ้ 1,321,200 บาท

เงนิประจาํตาํแหน่ง 67,200

-เพื�อจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองการศกึษา  ในอตัรา

เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน 842,400

-เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนของพนกังานสว่นทอ้งถิ�น  ต ั�งไว ้ 67,200 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน 16,531,000

-เงนิเดอืนพนกังานเทศบาล    ต ั�งไว ้ 3,379,000  บาท

แผนงานการศกึษา

งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศกึษา 27,689,300

งบบุคลากร 22,592,100

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 22,592,100

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 125,000

- เงนิอดุหนุนศนูย์ปฏบิตักิารตอ่สูเ่พื�อเอาชนะยาเสพตดิ  ต ั�งไว ้ 125,000 

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเลื�อยยนต์ ขนาดแรงมา้ไมน้่อยกวา่ 3 แรงมา้ 

งบเงนิอุดหนุน 125,000

เงนิอุดหนุน 125,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อไดโว ขนาดทอ่ไมน้่อยกวา่ 4 นิ�ว กาํลงัไฟไมน้่อยกวา่

- โครงการจดัซื�อเลื�อยยนต์ 95,000

ครุภณัฑ์การเกษตร

- โครงการจดัซื�อไดโว 30,000

- โครงการจดัซื�อเครื�องปรบัอากาศชนิดแขวนขนาด 24,000 บทีียู 33,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องปรบัอากาศชนิดแขวนขนาด 24,000 บทีียู 

งบลงทุน 158,000

คา่ครุภณัฑ์ 158,000

ครุภณัฑ์สาํนกังาน

คา่นํ�าประปา คา่นํ�าบาดาล 35,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่นํ�าประปาสาํนกังานป้องกนัฯ  อาคารสถานียอ่ยมติรภาพ

คา่สาธารณูปโภค 71,000

คา่ไฟฟ้า 36,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าสาํนกังานป้องกนัฯ อาคารสถานียอ่ยมติรภาพใหก้าร

วสัดเุครื�องดบัเพลงิ 90,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดเุครื�องดบัเพลงิ  เชน่  คา่สายดดูนํ�าดบัเพลงิ 

วสัดคุอมพวิเตอร์ 10,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดคุอมพวิเตอร์  เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู

วสัดเุครื�องแตง่กาย 40,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดเุครื�องแตง่กาย  เชน่  ชุดป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 2,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ เชน่  กระดาษเขยีน

วสัดกุารเกษตร 20,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดกุารเกษตร  เชน่ โซเ่ลื�อยยนต์ บาร์โซ ่ใบมดี  ฯลฯ

วสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น 250,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น  นํ�ามนัเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 60,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดยุานพาหนะและขนสง่  เชน่ แบตเตอรี�  ยางนอก

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดกุอ่สรา้ง  เชน่  ไมต้า่ง ๆ  นํ�ามนัทาไม ้ ทนิเนอร์ 
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คา่วสัดุ 371,000

วสัดสุาํนกังาน 80,000

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 150,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิอื�น ๆ 

-โครงการอบรมสมัมนาคณะกรรมการสถานศกึษาข ั�นพื�นฐานและคณะ 200,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการอบรมสมัมนาและศกึษาดงูาน 

-โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารเพื�อพฒันาคูม่อืการเรียนรูภ้าษาสูป่ระชาคม 150,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารใหค้วามรูแ้ก่

-โครงการอบรมครูและทศันศกึษาดงูานในประเทศ 400,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดเุครื�องเขยีนและอปุกรณ์  คา่พมิพ์เอกสารและสิ�งพมิพ์ 

-โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื�องมาจากพระราชดาํรสิมเด็จพระเทพ 100,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดเุครื�องเขยีนและอปุกรณ์ คา่พมิพ์เอกสารและสิ�งพมิพ์ 

-โครงการสง่เสรมิการอา่น : เทศกาลหนงัสอืสื�อแหง่รกัสูท่อ้งถิ�น 100,000

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยการจดักจิกรรมในโครงการ เชน่ คา่วสัด ุอปุกรณ์เครื�อง

-โครงการรณรงค์เพื�อป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา 39,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดักจิกรรมรณรงค์ตอ่ตา้นยาเสพตดิ โรงเรียนสงักดั

-โครงการพฒันาภาษาเพื�อสูป่ระชาคมอาเซียน 80,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดเุครื�องเขยีนและอปุกรณ์ คา่พมิพ์เอกสารและสิ�งพมิพ์ 

-โครงการพฒันาครูผูด้แูลเด็ก/ผูด้แูลเด็ก ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 60,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาครูผูด้แูลเด็ก/ผูด้แูลเด็กของศนูย์

-โครงการพฒันาขา้ราชการครูของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลฯ จาํนวน 2 แหง่ 270,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาขา้ราชการครู ของโรงเรียนในสงักดั

-โครงการประเมนิคณุภาพการศกึษา 10,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนผูป้ระเมนิคณุภาพการศกึษา คา่วสัดเุครื�องเขยีน

-โครงการจดันิทรรศการแสดงผลงานทางการศกึษาฯ 200,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดตุกแตง่รา้นนิทรรศการและวสัดผุลติสื�อ  การเรียน  

-คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 200,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร  เชน่  

- โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู ้เพื�อพฒันาการคดิวเิคราะห์ และทกัษะ 200,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมโครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่ง ๆ ต ั�งไว ้ 180,000 บาท

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

-เพื�อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรพนกังานครูเทศบาล, พนกังาน

คา่ใช้สอย 3,208,200

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร 1,049,200

-เพื�อจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานเทศบาล, พนกังานครูเทศบาล, ครู

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 150,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ ใหแ้กพ่นกังาน

คา่เชา่บา้น 544,200

-คา่ตอบแทนบคุคลภายนอกที�มาปฏบิตัหิน้าที�ในการประเมนิผลงานของ

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000

งบดาํเนินงาน 4,898,700

คา่ตอบแทน 749,500

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น 50,300

เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 244,600

-เงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวสาํหรบัพนกังานจา้งฯ ตามระเบยีบฯ   ต ั�งไว ้

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 3,120,000

-คา่ตอบแทนพนกังานจา้งของเทศบาลและท ั�วไป  ต ั�งไว ้ 2,533,000 บาท 
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-เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดเุครื�องเขยีนและอปุกรณ์ คา่พมิพ์เอกสารและสิ�งพมิพ์ 

-โครงการพฒันาแหลง่เรียนรูข้องโรงเรียนในสงักดัเทศบาล 100,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาการจดัการศกึษาโดยใชโ้รงเรียนเป็น

-โครงการพฒันาเด็กปฐมวยัตามแผนยุทธศาสตร์ชาตดิา้นเด็กปฐมวยั (แรก 30,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษา ในสงักดั

-โครงการพฒันาการจดัการศกึษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน(School Based 2,000,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบรกิารอนิเตอร์เน็ตความเร็วสงู สาํหรบั

-โครงการปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษา 40,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานตามโครงการ เชน่ คา่จดัตกแตง่

-โครงการบรกิารอนิเตอร์เน็ตสาํหรบัโรงเรียนสงักดัเทศบาลฯ 33,600

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

-โครงการจดังานวนับณัฑติน้อย 40,000

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 27,154,400

งบดาํเนินงาน 19,945,400

คา่ใช้สอย 14,060,700

- โครงการจดัซื�อโตะ๊ครูพรอ้มเกา้อี� ระดบั 3-6 37,500

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อโตะ๊ครู ขนาด  80 x 150 x 75 ซม. โตะ๊ทาํจากไม้

- โครงการจดัซื�อเครื�องปรบัอากาศชนิดแขวนพรอ้มตดิต ั�ง 111,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องปรบัอากาศชนิดแขวนพรอ้มตดิต ั�ง จาํนวน 3 

- โครงการจดัซื�อเครื�องถา่ยเอกสาร 50,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล (ขาว-ดาํ) ความเร็ว

งบลงทุน 198,500

คา่ครุภณัฑ์ 198,500

ครุภณัฑ์สาํนกังาน

คา่บรกิารโทรศพัท์ 20,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ใหก้องการศกึษา   โรงเรียนสงักดัเทศบาล    

คา่นํ�าประปา คา่นํ�าบาดาล 150,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่นํ�าประปา คา่นํ�าบาดาล  ใหก้บัโรงเรียนสงักดัเทศบาล ท ั�ง 

คา่สาธารณูปโภค 570,000

คา่ไฟฟ้า 400,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าใหก้บัโรงเรียนสงักดัเทศบาลท ั�ง 2 แหง่ , ศนูย์

วสัดคุอมพวิเตอร์ 60,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดคุอมพวิเตอร์  เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู  

วสัดกุีฬา 6,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดกุีฬา เชน่  คา่หว่งยาง  คา่ลูกฟุตบอล  ลูกปิงปอง

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 5,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ เชน่ โปสเตอร์ โฟมมว้น

วสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น 160,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น เชน่  นํ�ามนัเบนซนิ  

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 40,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดยุานพาหนะและขนสง่  เชน่  แบตเตอรี�  ยาง

วสัดกุอ่สรา้ง 5,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดกุอ่สรา้ง  เชน่  ไมต้า่งๆ นํ�ามนัทาไม ้ ทนิเนอร์  

วสัดงุานบา้นงานครวั 5,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดงุานบา้นงานครวั  เชน่ แปรง  ไมก้วาด  ผา้ปทูี�

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 10,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ    เชน่    คา่หลอดไฟฟ้า   

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดสุาํนกังาน    เชน่  กระดาษโรเนียว หมกึโรเนียว
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รวมงบเงนิอุดหนุน 6,940,000

- โครงการจดัซื�อโตะ๊อาหารพรอ้มเกา้อี� 40,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อโตะ๊อาหารพรอ้มเกา้อี� ของนกัเรียนระดบัช ั�น

- โครงการจดัซื�อโตะ๊-เกา้อี�นกัเรียน ระดบัประถมศกึษา 33,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อโตะ๊นกัเรียนพรอ้มเกา้อี� ระดบัประถมศกึษา แบบไม้

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องปรบัอากาศ ชนิดแขวน ขนาด  18,000 บทีียู 

ครุภณัฑ์การศกึษา

ครุภณัฑ์สาํนกังาน

- โครงการจดัซื�อเครื�องปรบัอากาศ พรอ้มตดิต ั�ง 196,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกี�ยวกบัการใชร้ะบบอนิเตอร์เน็ต   ตามโครงการ

งบลงทุน 269,000

คา่ครุภณัฑ์ 269,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดคุอมพวิเตอร์  เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มลู 

คา่สาธารณูปโภค 10,000

คา่บรกิารสื�อสารและโทรคมนาคม 10,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องแตง่กาย เชน่ ชุดนาฎศลิป์  ชุดดรุยิางค์ ฯลฯ 

วสัดคุอมพวิเตอร์ 30,600

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดกุารเกษตร  เชน่   บวัรดนํ�า  สปรงิเกอร์   คราด

วสัดเุครื�องแตง่กาย 10,000

-โครงการอาหารเสรมิ (นม)โรงเรียนสงักดัเทศบาล  ต ั�งไว ้1,782,100 

วสัดกุารเกษตร 5,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาผูป้ระกอบอาหารกลางวนั  ตามโครงการอาหาร

คา่วสัดุ 5,874,700

คา่อาหารเสรมิ (นม) 5,829,100

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาผูป้ระกอบอาหารกลางวนั   ตามโครงการอาหาร

-โครงการอาหารกลางวนัศนูย์พฒันาเด็กเล็กท ั�ง 3 แหง่ สงักดัเทศบาลเมอืง 1,719,200

-เพื�อสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา ใหแ้กโ่รงเรียนสงักดั

-โครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนสงักดัเทศบาลเมอืงบา้นไผ่ 3,720,000

-เพื�อสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา ใหแ้กโ่รงเรียนสงักดั

-โครงการสนบัสนุนการศกึษาสาํหรบันกัเรียนยากจน 465,000

-เพื�อสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา ใหแ้กโ่รงเรียนสงักดั

-โครงการสนบัสนุนการจดัการศกึษาสาํหรบันกัเรียนระดบัอนุบาลจนจบ 551,500

-เพื�อสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา ใหแ้กโ่รงเรียนสงักดั

-โครงการสนบัสนุนการจดัการศกึษาสาํหรบันกัเรียนระดบัอนุบาลจนจบ 2,701,300

-เพื�อสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา ใหแ้กโ่รงเรียนสงักดั

-โครงการสนบัสนุนการจดัการศกึษาสาํหรบันกัเรียนระดบัอนุบาลจนจบ 743,200

-เพื�อสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา ใหแ้กโ่รงเรียนสงักดั

-โครงการสนบัสนุนการจดัการศกึษาสาํหรบันกัเรียนระดบัอนุบาลจนจบ 408,800

-เพื�อสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา ใหแ้กโ่รงเรียนสงักดั

-โครงการสนบัสนุนการจดัการศกึษาสาํหรบันกัเรียนระดบัอนุบาลจนจบ 426,800

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิกจิกรรมรกัการอา่นใหแ้กโ่รงเรียน

-โครงการสนบัสนุนการจดัการศกึษาสาํหรบันกัเรียนระดบัอนุบาลจนจบ 681,300

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�นที�จดัทาํ

-โครงการสง่เสรมิกจิกรรมรกัการอา่น 50,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํศนูย์การเรียนรูส้าํหรบัเด็กปฐมวยั 

-โครงการสง่เสรมิการจดัทาํแผนพฒันาการศกึษาดเีดน่ 300,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาแหลง่เรียนรูข้องโรงเรียนสาํหรบัเป็น

-โครงการศนูย์การเรียนรูส้าํหรบัเด็กปฐมวยัของสถานศกึษาสงักดั อปท. 50,000
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เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการวางทอ่ระบายนํ�า ค.ส.ล. อดัแรงช ั�น 3 ขนาด

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง

เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งอา่งลา้งถว้ย-ชาม ค.ส.ล. บกุระเบื�องเซรามคิ 

- โครงการวางทอ่และปรบัพื�นที�หลงัอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลบา้นไผ่ 400,000

คา่กอ่สรา้งสิ�งสาธารณูปโภค

- โครงการกอ่สรา้งอา่งลา้งถว้ย-ชาม 55,000

- โครงการจดัทาํหลงัคาบรเิวณสนามเด็กเลน่ 70,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งหลงัคาโครงเหล็ก ขนาดกวา้ง 9.00 เมตร  ยาว 

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกอ่สรา้งจดัทาํอฒัจนัทร์ ขนาดกวา้ง 2.50 เมตร

คา่ตอ่เตมิหรือดดัแปลงอาคารบา้นพกั

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกอ่สรา้งเสาธงพรอ้มฐาน ค.ส.ล. จาํนวน 15 เสา

- โครงการจดัทาํอฒัจนัทร์ 240,000

อาคารตา่ง ๆ

- โครงการจดัทาํเสาธงกีฬา พรอ้มฐาน 100,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดกุารศกึษา  เชน่  หนงัสอื  สิ�งพมิพ์ วารสาร 

งบลงทุน 1,265,000

คา่ที�ดนิและสิ�งก่อสรา้ง 1,265,000

-เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัคา่ยอบรมใหค้วามรูแ้กน่กัเรียนระดบัช ั�น

คา่วสัดุ 30,000

วสัดกุารศกึษา 30,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัประชุมสมัมนาและศกึษาดงูานใหก้บั

-โครงการอบรมเยาวชนนกัเขยีนจุดประกายความใฝ่ฝนัเพาะเมล็ด 180,000

-เพื�อเป็นคา่ใขจ้า่ยในการเขา้รว่มประชุม อบรม สมัมนา ทศันศกึษาดงูาน

-โครงการสง่เสรมิคนดศีรีเมอืงไผ่ 50,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาหอ้งสมดุแกโ่รงเรียนเทศบาลบา้นไผ ่

-โครงการเยาวชนสมัพนัธ์เพื�ออนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 40,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่พธิีการ  คา่จดัสถานที�  คา่วสัด ุ  คา่อาหาร   คา่เครื�องดื�ม  

-โครงการพฒันา/ปรบัปรุงหอ้งสมดุโรงเรียนในสงักดัเทศบาลฯ จาํนวน 2 200,000

-เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัคา่ยฝึกอบรมพฒันาใหแ้กเ่ด็กและเยาวชน

-โครงการจดังานฉลองวนัเด็กแหง่ชาติ 100,000

-เพื�อเป็นคา่ใขจ้า่ยในการเขา้รว่มประชุม อบรม สมัมนา ทศันศกึษาดงูาน

-โครงการจดัคา่ยฝึกอบรมพฒันาเด็กและเยาวชน อปท.ระดบัภาค 3,000,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดเุครื�องเขยีนและอปุกรณ์   คา่วสัดตุกแตง่รา้น

-โครงการคา่ยพฒันาศกัยภาพผูนํ้าสภาเด็กและเยาวชนกา้วสูป่ระชาคม 50,000

คา่ใช้สอย 3,820,000

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

-โครงการแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ 200,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อโตะ๊นกัเรียนพรอ้มเกา้อี� (ขาเหล็ก) ระดบัมธัยมศกึษา

งานศกึษาไมก่ําหนดระดบั 5,475,000

งบดาํเนินงาน 3,850,000

คา่ครุภณัฑ์ 90,000

ครุภณัฑ์การศกึษา

- โครงการจดัซื�อโตะ๊-เกา้อี�นกัเรียน ระดบัมธัยมศกึษา 90,000

-เพื�อจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนสาํหรบัโครงการอาหารกลางวนันกัเรียนของ

งานระดบัมธัยมศกึษา 90,000

งบลงทุน 90,000

เงนิอุดหนุน 6,940,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 6,940,000
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เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดงุานบา้นงานครวั เชน่ ไมก้วาด  ผงซกัฟอก  

วสัดกุอ่สรา้ง 5,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ สายไฟฟ้า  โคมไฟ  

วสัดงุานบา้นงานครวั 10,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดสุาํนกังาน เชน่  ปากกา  กระดาษเอสี�  แฟ้ม  

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 5,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิอื�นๆ  เชน่ 

คา่วสัดุ 200,000

วสัดสุาํนกังาน 40,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรของ

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 30,000

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

- คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 100,000

คา่ใช้สอย 236,400

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร 106,400

- คา่จา้งเหมาบรกิารประเภทตา่งๆ  ต ั�งไว ้ 20,000  บาท

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 30,000

เพื�อจา่ยเป็นเงนิคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบตุร  ของพนกังานและลูกจา้งที�มี

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของพนกังานและ  

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น 3,000

เพื�อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือคา่ตอบแทนบคุคลภายนอกมาชว่ยราชการ   

- เงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวสาํหรบัพนกังานจา้งตามระเบยีบฯ  ต ั�งไว ้

งบดาํเนินงาน 534,400

คา่ตอบแทน 38,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งของเทศบาลที�ปฏบิตังิานกอง

เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 48,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 1  อตัรา เพื�อปฏบิตังิาน กอง

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 261,600

-  เงนิประจาํตาํแหน่งของผูบ้รหิาร  ต ั�งไว ้ 67,200  บาท

คา่จา้งลูกจา้งประจาํ 394,200

-  คา่ตอบแทนรายเดอืนของพนกังานสว่นทอ้งถิ�น   ต ั�งไว ้67,200  บาท

เงนิประจาํตาํแหน่ง 67,200

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืนแกพ่นกังานเทศบาล  พรอ้มท ั�งเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน

เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน 67,200

งบบุคลากร 2,989,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,989,000

เงนิเดอืนพนกังาน 2,150,800

-โครงการพฒันาคณุภาพผูเ้รียนสูม่าตรฐานการศกึษาโรงเรียนสงักดั 

แผนงานสาธารณสุข

งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสุข 3,673,300

งบเงนิอุดหนุน 360,000

เงนิอุดหนุน 360,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 360,000

- โครงการปรบัปรุง/ซอ่มแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลบา้นไผ่ 200,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุง/ซอ่มแซมอาคารเรียน โรงเรียน

- โครงการปรบัปรุง/ซอ่มแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธติฯ 200,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการปรบัปรุง/ซอ่มแซมอาคารเรียน โรงเรียน
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จาํนวน- โครงการสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายุและทศันศกึษาดงูาน 30,000

- โครงการเมอืงที�เป็นมติรกบัผูส้งูอายุ 200,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการทศันศกึษาดงูาน  การฝึกอบรม โดยมี

- โครงการเมอืงจกัรยานเพื�อสขุภาพ 100,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยใ่นการฝึกอบรม รณรงค์และประชาสมัพนัธ์ให้

- โครงการตาํบลสขุภาวะ 100,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการทศันศกึษาดงูาน  การฝึกอบรม โดยมี

- โครงการเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจา้สริกิติิ �พระบรมราชนีินาถ 100,000

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกียรตพิระนางเจา้สริกิติิ �

- โครงการเฉลมิพระเกียรตเิทดิไทอ้งค์ราชนั เนื�องในวโรกาสมหามงคล 100,000

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระ

- คา่จา้งเหมาบรกิารประเภทตา่งๆ  ต ั�งไว ้ 20,000  บาท

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของพนกังานและ  

คา่ใช้สอย 770,000

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร 20,000

งบดาํเนินงาน 855,000

คา่ตอบแทน 10,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 262,700

เงนิเดอืนพนกังาน 262,700

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืนแกพ่นกังานเทศบาล  พรอ้มท ั�งเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน

- โครงการเงนิอดุหนุนศนูย์เฉลมิพระเกียรติ � เพื�อชว่ยเหลือผูป่้วยโรคเอดส์ 

งานโรงพยาบาล 1,702,700

งบบุคลากร 262,700

งบเงนิอุดหนุน 30,000

เงนิอุดหนุน 30,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 30,000

- โครงการจดัซื�อคอมพวิเตอร์พรอ้มเครื�องปริ�นเตอร์ 69,900

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อคอมพวิเตอร์พรอ้มเครื�องปริ�นเตอร์  จาํนวน  3  ชุด 

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องถา่ยเอกสารระบบดจิติอล ชนิดขาว - ดาํ 

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ครุภณัฑ์สาํนกังาน

- โครงการจดัซื�อเครื�องถา่ยเอกสาร 50,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่นํ�าประปาอาคารกองสาธารณสขุฯ    และศนูย์เรียนรูก้าร

งบลงทุน 119,900

คา่ครุภณัฑ์ 119,900

เพื�อจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้า  ศนูย์การเรียนรูก้ารจดัการขยะแบบผสมผสาน

คา่นํ�าประปา คา่นํ�าบาดาล 40,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ ตลบัหมกึเครื�องพมิพ์  ผา้

คา่สาธารณูปโภค 60,000

คา่ไฟฟ้า 20,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดนํุ�ามนัเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น      เชน่    นํ�ามนั

วสัดคุอมพวิเตอร์ 50,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ ยางนอก   ยางใน   

วสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น 70,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดกุอ่สรา้ง เชน่ อฐิ   หนิ  ปนู  ทราย  พร ั�ว   ไม้

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 20,000
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จาํนวนวสัดยุานพาหนะและขนสง่ 4,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดยุานพาหนะและขนสง่ เชน่ ยางนอก  ยางใน  

คา่วสัดุ 40,000

วสัดสุาํนกังาน 5,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดสุาํนกังาน เชน่  ปากกา  กระดาษเอสี�  แฟ้ม  

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 5,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิอื�นๆ  เชน่ 

- โครงการพฒันาอาสาสมคัรเยาวชนคุม้ครองผูบ้รโิภค 30,000

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัอบรมใหค้วามรูแ้กก่ลุม่นกัเรียนในโรงเรียน 

- โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภยัใสใ่จสิ�งแวดลอ้ม 50,000

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการอบรมแกผู่ป้ระกอบการรา้นอาหาร 

- โครงการชาวบา้นไผ ่รว่มใจ ลดการใชนํ้�ามนัทอดซํ�า 30,000

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการอบรมใหค้วามรู ้ แกก่ลุม่ประชาชนผูบ้รโิภค/

- คา่จา้งเหมาบรกิารประเภทตา่งๆ  ต ั�งไว ้ 10,000   บาท

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

เพื�อจา่ยเป็นเงนิคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบตุร   ของพนกังานและลูกจา้งที�มี

คา่ใช้สอย 211,400

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร 96,400

เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  ของพนกังานและ

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 10,000

เพื�อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือคา่ตอบแทนบคุคลภายนอกมาชว่ยราชการ   

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000

งบดาํเนินงาน 269,400

คา่ตอบแทน 18,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น 3,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 297,300

เงนิเดอืนพนกังาน 297,300

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืนแกพ่นกังานเทศบาล  พรอ้มท ั�งเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน

-  โครงการเงนิอดุหนุนสาํหรบัสนบัสนุนการบรกิารสาธารณสขุมลูฐาน  

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น 566,700

งบบุคลากร 297,300

งบเงนิอุดหนุน 585,000

เงนิอุดหนุน 585,000

เงนิอดุหนุนเอกชน 585,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 5,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ ตลบัผงหมกึ   ผา้หมกึพมิพ์   

วสัดเุครื�องแตง่กาย 5,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดเุครื�องแตง่กาย เชน่ รองเทา้  เสื�อก ั�ก  ถุงมอื  รอง

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 60,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  เชน่  ทรายอะเบท 

คา่วสัดุ 75,000

วสัดสุาํนกังาน 5,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดสุาํนกังาน เชน่  ปากกา  กระดาษเอสี�  แฟ้ม  

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 20,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิอื�นๆ  เชน่ 

-โครงการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม.) และทศันศกึษาดู 100,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการทศันศกึษาดงูาน  การฝึกอบรม โดยมี

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการทศันศกึษาดงูาน การฝึกอบรม การจดั
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จาํนวนวสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น 50,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น เชน่    นํ�ามนัเบนซนิ    

วสัดงุานบา้นงานครวั 5,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดงุานบา้นงานครวั เชน่  ไมก้วาด  ผงซกัฟอก  

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 5,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ สายไฟฟ้า  โคมไฟ  

คา่วสัดุ 297,000

วสัดสุาํนกังาน 10,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดสุาํนกังาน เชน่  ปากกา  กระดาษ  แฟ้ม     

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 50,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิอื�นๆ  เชน่ 

- โครงการเงนิสมทบเงนิทุนหมนุเวียนคา่รกัษาพยาบาลและเวชภณัฑ์ 50,000

เพื�อจา่ยเป็นเงนิสมทบเงนิทุนหมนุเวียนคา่รกัษาพยาบาลและเวชภณัฑ์

-   โครงการออกหน่วยบรกิารสาธารณสขุผสมผสาน (เชงิรุก) 100,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดวุทิยาศาสตร์การแพทย์   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน

- คา่จา้งเหมาบรกิารประเภทตา่งๆ  ต ั�งไว ้ 10,000  บาท

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

เพื�อจา่ยเป็นเงนิคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานและลูกจา้งที�มี

คา่ใช้สอย 1,160,400

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร 960,400

เพื�อจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานที�มสีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบฯ

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 4,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของพนกังานและ  

คา่เชา่บา้น 36,000

งบดาํเนินงาน 1,572,400

คา่ตอบแทน 50,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000

เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 20,700

- เงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวสาํหรบัพนกังานจา้งตามระเบยีบฯ  ต ั�งไว ้ 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 518,700

เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งของเทศบาลที�ปฏบิตังิานกอง

เงนิประจาํตาํแหน่ง 42,000

- เงนิประจาํตาํแหน่งพนกังานเทศบาล  ต ั�งไว ้ 42,000  บาท

เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน 18,000

- เงนิเพิ�มสาํหรบัตาํแหน่งที�มเีหตพุเิศษของผูป้ฏบิตังิานดา้นสาธารณสขุ  

เงนิเดอืนพนกังาน 384,400

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืนแกพ่นกังานเทศบาล  พรอ้มท ั�งเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน

งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข 2,635,200

งบบุคลากร 983,800

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 983,800

วสัดเุครื�องแตง่กาย 3,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดเุครื�องแตง่กาย เชน่ รองเทา้  เสื�อก ั�ก  ถุงมอื  รอง

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 5,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดโุฆษณาและเผยแพร ่เชน่ คา่ลา้งอดัขยายภาพ  

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  เชน่  ชุดทดสอบ

วสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น 3,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น  เชน่  นํ�ามนัเบนซนิ  
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- เงนิคา่ตอบแทนพเิศษ  ต ั�งไว ้ 34,700  บาท

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 1,027,200

- เพื�อจา่ยเป็นเงนิคา่จา้งประจาํและปรบัปรุงเงนิคา่จา้งลูกจา้งประจาํที�

เงนิเพิ�มตา่ง ๆของลูกจา้งประจาํ 34,700

- เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืนและปรบัปรุงเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล รวม  3  

คา่จา้งลูกจา้งประจาํ 2,783,900

งบบุคลากร 4,885,800

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,885,800

เงนิเดอืนพนกังาน 994,500

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัอบรม  คา่วสัด-ุอปุกรณ์ในการอบรม  คา่พมิพ์

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน 10,514,400

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องกนัหนาวใหแ้กผู่ด้อ้ยโอกาสในชุมชนท ั�ง   39 

- โครงการเสรมิสรา้งพฒันาประสทิธภิาพสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์  ในเขต 20,000

เพื�อจา่ยเป็นเงนิคา่ใชจ้า่ยกจิกรรมสงเคราะห์ครอบครวัผูป้ระสบปญัหา

- โครงการสงเคราะห์เครื�องกนัหนาวแกผู่ด้อ้ยโอกาส 100,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในกจิกรรมสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติผูส้งูอายุ 

- โครงการสงเคราะห์ครอบครวัผูป้ระสบภยัพบิตัแิละปญัหาความเดอืดรอ้น 700,000

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

-  โครงการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชีวติผูส้งูอายุ คนพกิาร ในเขตเทศบาล 40,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 860,000

งบดาํเนินงาน 860,000

คา่ใช้สอย 860,000

- โครงการจดัซื�อตูเ้ก็บเอกสารประจาํหน่วยปฏบิตักิารการแพทย์ฉุกเฉิน 5,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อตูเ้ก็บเอกสารประจาํหน่วยปฏบิตักิารการแพทย์

- โครงการจดัซื�อตูเ้ก็บอปุกรณ์ทางการแพทย์ประจาํหน่วยปฏบิตักิาร 5,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อตูเ้ก็บอปุกรณ์ทางการแพทย์ จาํนวน 1 หลงั เป็นตู้

- โครงการจดัซื�อเครื�องปรบัอากาศพรอ้มตดิต ั�ง 69,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องปรบัอากาศแบบแยกสว่น ขนาด 13,000 บทีียู

งบลงทุน 79,000

คา่ครุภณัฑ์ 79,000

ครุภณัฑ์สาํนกังาน

คา่นํ�าประปา คา่นํ�าบาดาล 15,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ประปา  ศนูย์บรกิารสาธารณสขุเทศบาลเมอืงบา้นไผ ่ฯลฯ

คา่สาธารณูปโภค 65,000

คา่ไฟฟ้า 50,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้า  ศนูย์บรกิารสาธารณสขุเทศบาลเมอืงบา้นไผ ่ฯลฯ

วสัดคุอมพวิเตอร์ 10,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่ ตลบัผงหมกึ   ผา้หมกึพมิพ์   

วสัดเุครื�องแตง่กาย 10,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดเุครื�องแตง่กาย เชน่ รองเทา้     เสื�อก ั�ก  ถุงมอื   

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 2,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่เชน่ คา่ลา้งอดัขยายภาพ  

วสัดกุารเกษตร 5,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดกุารเกษตร   เชน่   บวัรดนํ�า  ปุ๋ ย   ใบมดี   

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 200,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน่  ยา - เวชภณัฑ์ 
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- เพื�อจา่ยเป็นคา่รบัวารสาร หนงัสอืพมิพ์ หนงัสอืตา่ง ๆ และระเบยีบตา่ง ๆ

คา่วสัดุ 105,000

งบดาํเนินงาน 1,924,400

คา่ใช้สอย 1,814,400

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร 1,814,400

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 367,400

เงนิเดอืนพนกังาน 367,400

- เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืนและปรบัปรุงเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล  รวม  1  

- คา่ขยายเขตไฟฟ้า  ต ั�งไว ้ 300,000  บาท

งานสวนสาธารณะ 2,291,800

งบบุคลากร 367,400

งบเงนิอุดหนุน 450,000

เงนิอุดหนุน 450,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 450,000

-  โครงการจดัซื�อโตะ๊พบั 249,600

เพื�อจดัซื�อโตะ๊พบัขาเหล็ก ขนาด 60 X 120 X 75  ซม.  จาํนวน  192  

-  โครงการจดัซื�อเกา้อี�พลาสตกิ 125,000

เพื�อจดัซื�อเกา้อี�พลาสตกิ  เกรดเอ  จาํนวน  500  ตวั ๆละ  250 บาท  เป็น

งบลงทุน 374,600

คา่ครุภณัฑ์ 374,600

ครุภณัฑ์สาํนกังาน

วสัดสุาํรวจ 10,000

- เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดสุาํรวจ  เชน่  บนัไดอลูมเินียม  บนัไดไมไ้ผ ่  

วสัดเุครื�องแตง่กาย 10,000

- เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดเุครื�องแตง่กาย  เชน่  รองเทา้ ถุงเทา้  เข็มขดั  

วสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น 1,300,000

- เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น  เชน่  นํ�ามนัดเีชล  นํ�ามนั

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 120,000

- เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดยุานพาหนะและขนสง่  เชน่  แบตเตอรี� ยาง

วสัดกุอ่สรา้ง 1,000,000

- เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดกุอ่สรา้งเพื�อนํามาดาํเนินการกอ่สรา้งหรือ

คา่วสัดุ 3,540,000

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 1,100,000

- เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ  เชน่   หลอดไฟ  สายไฟฟ้า  

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 300,000

- เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิอื�น ๆ 

คา่ใช้สอย 1,164,000

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร 864,000

- รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร  ต ั�งไว ้ 864,000  บาท

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 70,000

- เพื�อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานเทศบาลและ

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 30,000

- เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนคา่อาหารทาํการนอกเวลาราชการ  ใหแ้ก่

- เพื�อจา่ยเป็นเงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิ  

งบดาํเนินงาน 4,804,000

คา่ตอบแทน 100,000

- เพื�อจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพนกังานจา้งที�ปฏบิตังิานกองชา่ง พนกังาน

เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 45,500
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จาํนวนคา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 750,000

- คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม  (กองชา่ง)  ต ั�งไว ้ 350,000  บาท

- โครงการหน้าบา้น  น่ามอง 60,000

- โครงการหน้าบา้น  น่ามอง  (กองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม) ต ั�งไว ้

- โครงการเรารกับา้นไผร่กัษ์สิ�งแวดลอ้ม 30,000

- โครงการเรารกับา้นไผร่กัษ์สิ�งแวดลอ้ม  (กองสาธารณสขุและ

- โครงการรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพดว้ยวถิีพอเพียง 30,000

- โครงการรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพดว้ยวถิีพอเพียง  (กอง

- โครงการทอดผา้ป่าขยะ 10,000

- โครงการทอดผา้ป่าขยะ  (กองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม)  ต ั�งไว ้

- โครงการตลาดนดัวสัดรุีไซเคลิ 20,000

- โครงการตลาดนดัวสัดรุีไซเคลิ  (กองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม) ต ั�งไว ้

- โครงการจดัการสิ�งแวดลอ้มแนวใหมแ่บบชุมชนมสีว่นรว่มและทศันศกึษา 50,000

- โครงการจดัการสิ�งแวดลอ้มแนวใหมแ่บบชุมชนมสีว่นรว่มและทศัน

- โครงการจดัการขยะอนัตรายในชุมชน 60,000

- โครงการจดัการขยะอนัตรายในชุมชน  (กองสาธารณสขุและ

- โครงการจดัการขยะมลูฝอยในชุมชน 20,000

- โครงการจดัการขยะมลูฝอยในชุมชน (กองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม) 

- รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร (กองชา่ง)  ต ั�งไว ้ 172,800  บาท

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

- เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร (กองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม) ต ั�งไว ้

คา่ใช้สอย 7,102,800

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร 6,072,800

- คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ  (กองชา่ง)  ต ั�งไว ้ 20,000

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 30,000

งบดาํเนินงาน 9,157,800

คา่ตอบแทน 150,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 120,000

เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 155,400

เงนิเพิ�มตา่งๆของพนกังานจา้ง  (กองชา่ง)  ต ั�งไว ้ 18,000  บาท

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 1,197,300

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  (กองชา่ง)  ต ั�งไว ้ 122,100  บาท

เงนิเพิ�มตา่ง ๆของลูกจา้งประจาํ 30,800

- เงนิคา่ตอบแทนพเิศษ  (กองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม) ต ั�งไว ้ 30,800

คา่จา้งลูกจา้งประจาํ 3,645,600

- คา่จา้งลูกจา้งประจาํ  (กองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม) ต ั�งไว ้ 

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,005,700

เงนิเดอืนพนกังาน 976,600

เงนิเดอืนพนกังาน  (กองชา่ง)  ต ั�งไว ้ 556,800  บาท

- เพื�อจา่ยเป็นคา่นํ�าประปาเรือนเพาะชาํ วงเวียนนํ�าพุ ฯลฯ

งานกําจดัขยะมูลฝอยและสิ�งปฏกิูล 20,939,500

งบบุคลากร 6,005,700

- เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดอุื�น ๆ   เชน่  มเิตอร์นํ�า   ฯลฯ

คา่สาธารณูปโภค 5,000

คา่นํ�าประปา คา่นํ�าบาดาล 5,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดกุารเกษตร เชน่ ยากาํจดัศตัรูพืช   พนัธุ์พืช   

วสัดอุื�น 5,000

วสัดกุารเกษตร 100,000
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งบดาํเนินงาน 332,800

คา่ตอบแทน 10,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000

คา่จา้งลูกจา้งประจาํ 231,400

- เพื�อจา่ยเป็นเงนิคา่จา้งประจาํและปรบัปรุงเงนิคา่จา้งลูกจา้งประจาํที�

งานบาํบดันํ�าเสีย 564,200

งบบุคลากร 231,400

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 231,400

เงนิอดุหนุนเอกชน 420,000

- สนบัสนุนโครงการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของชุมชนในการจดัการ

-  โครงการปรบัปรุงศนูย์จดัการมลูฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลเมอืง

งบเงนิอุดหนุน 420,000

เงนิอุดหนุน 420,000

คา่ที�ดนิและสิ�งก่อสรา้ง 4,680,000

คา่กอ่สรา้งสิ�งสาธารณูปการ

-  โครงการปรบัปรุงศนูย์จดัการมลูฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลเมอืงบา้น 4,680,000

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 326,000

-  โครงการปรบัปรุงซอ่มแซมรถขดุตนีตะขาบ หมายเลขทะเบยีน  ตค 

โครงการจดัซื�อเครื�องยอ่ยกิ�งไม้ 100,000

- โครงการจดัซื�อเครื�องยอ่ยกิ�งไม ้(กองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม) ต ั�งไว้

- โครงการปะผรุถเก็บขนขยะชนิดอดัทา้ย หมายเลขทะเบยีน 82-8363 150,000

- โครงการปะผรุถเก็บขนขยะชนิดอดัทา้ย หมายเลขทะเบยีน 82-8363 

- โครงการซอ่มแซมถงัขอเกี�ยวของรถเก็บขนขยะชนิดขอเกี�ยว  หมายเลข 50,000

- โครงการซอ่มแซมถงัขอเกี�ยวของรถเก็บขนขยะชนิดขอเกี�ยว  

- โครงการจดัซื�อรถเข็นขยะมลูฝอย 50,000

- โครงการจดัซื�อรถเข็นขยะมลูฝอย (กองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม)  ต ั�ง

งบลงทุน 5,356,000

คา่ครุภณัฑ์ 676,000

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

วสัดเุครื�องแตง่กาย 70,000

- วสัดเุครื�องแตง่กาย  (กองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม)  ต ั�งไว ้ 70,000  

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 5,000

- วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ (กองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม)  ต ั�งไว ้

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 60,000

- วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  (กองชา่ง)  ต ั�งไว ้ 10,000  บาท

วสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น 1,200,000

- วสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น  (กองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม) ต ั�งไว ้ 

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 250,000

- วสัดยุานพาหนะและขนสง่ (กองชา่ง)  ต ั�งไว ้ 100,000  บาท      

วสัดกุอ่สรา้ง 50,000

- วสัดกุอ่สรา้ง  (กองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม) ต ั�งไว ้ 50,000   บาท  

วสัดงุานบา้นงานครวั 260,000

- วสัดงุานบา้นงานครวั  (กองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม) ต ั�งไว ้ 

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 5,000

- วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ   (กองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม) ต ั�งไว ้ 5,000   

คา่วสัดุ 1,905,000

วสัดสุาํนกังาน 5,000

- วสัดสุาํนกังาน (กองสาธารณสขุและสิ�งแวดลอ้ม)  ต ั�งไว ้ 5,000   บาท 
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เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดโุฆษณาและเผยแพร ่  เชน่  โปสเตอร์   โฟม   

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น เชน่ นํ�ามนัเบนซนิ  

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 2,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดยุานพาหนะและขนสง่  เชน่  แบตเตอร์รี�  ยาง

วสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น 80,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ซื�อวสัดงุานบา้นงานครวั  เชน่  แปรง  ไมก้วาด  ผา้ปโูตะ๊  

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 20,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ สายไฟฟ้าโคมไฟ หลอดไฟ ปล ั�ก

วสัดงุานบา้นงานครวั 10,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดสุาํนกังาน เชน่ กระดาษโรเนียว  หมกึโรเนียว   

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 2,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิอื�น ๆ 

คา่วสัดุ 184,000

วสัดสุาํนกังาน 50,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในอาณาจกัร  เชน่  คา่เบี�ย

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 60,000

คา่ใช้สอย 100,000

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

- คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 40,000

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 10,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานเทศบาล และ

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 5,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่อาหารทาํการนอกเวลาราชการ  ใหแ้กพ่นกังาน  ลูกจา้ง 

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวพนกังานจา้งตามภารกจิ  จาํนวน

งบดาํเนินงาน 299,000

คา่ตอบแทน 15,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ   จาํนวน  1  อตัรา

เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 12,000

เพื�อจา่ยเป็นเงนิคา่จา้งใหแ้กลู้กจา้งประจาํ จาํนวน 1 อตัรา

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 144,300

เพื�อจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองสวสัดกิารสงัคม  ในอตัรา

คา่จา้งลูกจา้งประจาํ 200,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนของผูอ้าํนวยการกองสวสัดกิารสงัคม  

เงนิประจาํตาํแหน่ง 67,200

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืนแกพ่นกังานเทศบาล พรอ้มท ั�งเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน

เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน 67,200

งบบุคลากร 2,801,300

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,801,300

เงนิเดอืนพนกังาน 2,310,600

- เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดกุอ่สรา้ง  เชน่  หนิ  ดนิ  ทราย  ไม ้ นํ�ามนัทา

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 3,123,300

- รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร  ต ั�งไว ้ 172,800  บาท

คา่วสัดุ 150,000

วสัดกุอ่สรา้ง 150,000

- เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนคา่อาหารทาํการนอกเวลาราชการ  ใหแ้ก่

คา่ใช้สอย 172,800

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร 172,800
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เพื�อใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมการฝึกอบรมใหแ้กชุ่มชนในเขตเทศบาล

-โครงการรณรงค์ยุตคิวามรุนแรงตอ่เด็ก เยาวชน สตรีและความรุนแรงใน 50,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยจดักจิกรรมออกเยี�ยมชุมชนเคลื�อนที�ของเทศบาล 

-โครงการฝึกอบรมและสาธติการผลตินํ�ามนัไบโอดเีซลจากนํ�ามนัทอดซํ�า 30,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการอบรมเสรมิสรา้งทกัษะชีวติ ใหแ้กเ่ด็ก 

- โครงการออกเยี�ยมชุมชนเคลื�อนที� 50,000

เพื�อใชจ้า่ยในกจิกรรมทาํเกษตรทฤษฎใีหม ่กจิกรรมลดรายจา่ยครวัเรือน

- โครงการอบรมเสรมิสรา้งทกัษะชีวติ 50,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัอบรมการจดัทาํบญัชีครวัเรือน  ใหแ้ก่

- โครงการอบรมเกษตรทฤษฎใีหมต่ามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 150,000

เพื�อใชจ้า่ยในกจิกรรมอนุรกัษ์และขยายพนัธุ์โค ในเขตเทศบาลเมอืงบา้น

- โครงการอบรมการจดัทาํบญัชีครวัเรือน 20,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมการฝึกอบรมใหแ้กชุ่มชนในเขต

- โครงการอนุรกัษ์และขยายพนัธุ์โค ชุมชนในเขตเทศบาลเมอืงบา้นไผ่ 30,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัอบรมผูนํ้าชุมชน กรรมการชุมชน 

- โครงการเสรมิสรา้งเครือขา่ยเพื�อพฒันาทกัษะแรงงาน 20,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมสง่เสรมิการแขง่ขนักีฬาสชีุมชน   

- โครงการสาํรวจขอ้มลูพื�นฐานชุมชนเพื�อการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�น 30,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในกจิกรรมวนัเยาวชนแหง่ชาต ิ การอบรมให้

- โครงการสง่เสรมิการแขง่ขนักีฬาในชุมชน 280,000

เพื�อจา่ยเป็นเงนิคา่ใชจ้า่ยกจิกรรมการเลือกต ั�งประธานชุมชน 

- โครงการวนัเยาวชนแหง่ชาติ 100,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในกจิกรรมเรารกับา้นไผ ่การอบรมใหค้วามรูแ้ก่

- โครงการเลือกต ั�งประธานคณะกรรมการชุมชน  ท ั�ง  39  ชุมชน  ในเขต 30,000

เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยกจิกรรมสง่เสรมิอาชีพกลุม่ตา่ง ๆ ในเขตเทศบาลเมอืง

- โครงการเรารกับา้นไผ่ 150,000

เพื�อใชจ้า่ยในกจิกรรมอบรมทศันศกึษาดงูานเพื�อเสรมิสรา้งภาวะผูนํ้าให้

- โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิพฒันาทกัษะดา้นอาชีพและพฒันารายไดชุ้มชน 150,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในกจิกรรมการรณรงค์และการอนุรกัษ์สิ�งแวดลอ้ม

- โครงการฝึกอบรมและทศันศกึษาดงูานเชงิปฏบิตักิารเพื�อเสรมิสรา้งภาวะ 250,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในกจิกรรมการเตรียมความพรอ้มกอ่นเขา้สูว่ยั

- โครงการไผแ่สนกอ 100,000

เพื�อใชจ้า่ยในกจิกรรมประชุมประจาํเดอืนของคณะผูบ้รหิาร  สมาชกิสภา

- โครงการเตรียมความพรอ้มกอ่นเขา้สูว่ยัผูส้งูอายุ 50,000

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

- โครงการจดัประชุมประจาํเดอืนองค์กรภาคประชาชน 130,000

คา่ใช้สอย 2,235,000

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร 515,000

- รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร  ต ั�งไว ้ 250,000 บาท

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์สาํหรบังานประมวลผล  แบบที�

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 2,235,000

งบดาํเนินงาน 2,235,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

-โครงการจดัซื�อเครื�องคอมพวิเตอร์ 23,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดคุอมพวิเตอร์   เชน่  ตลบัผงหมกึ   แผน่หรือ

งบลงทุน 23,000

คา่ครุภณัฑ์ 23,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 20,000
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จาํนวนเงนิอดุหนุนสว่นราชการ 80,000

-เงนิอดุหนุนวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ�น  ต ั�งไว ้80,000 บาท

-เพื�อจา่ยเป็นคา่วสัดเุครื�องเขยีนและอปุกรณ์ คา่พมิพ์เอกสารและสิ�งพมิพ์ 

งบเงนิอุดหนุน 590,000

เงนิอุดหนุน 590,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในพธิีทางศาสนา  เป็นคา่เครื�องไทยทาน  คา่ปจัจยั

-โครงการอนุรกัษ์และฟื� นฟูวฒันธรรมอสีาน 180,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่พธิีเปิด คา่จดัสถานที� คา่วสัด ุคา่ป้ายไวนิล  คา่นํ�าดื�ม 

-โครงการสบืสานวถิีวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิ�น (บญุซาํฮะ) 210,000

-โครงการจดังานประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิ�น   จาํนวน  1,750,000 

-โครงการบรรพชาสามเณร/จารณีิ ภาคฤดรูอ้น 30,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในพธิีทางศาสนา  เป็นคา่เครื�องไทยทาน  คา่ปจัจยั

-โครงการจดังานประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถิ�น 1,750,000

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

โครงการจดังานประเพณีบญุกฐนิ 30,000

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ�น 2,790,000

งบดาํเนินงาน 2,200,000

คา่ใช้สอย 2,200,000

-โครงการสง่เสรมิพนกังานครูเทศบาล, พนกังานเทศบาลและนกัเรียนสงักดั 20,000

-เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่พนกังานครูเทศบาล พนกังานเทศบาลและ

-โครงการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนัไทคพัมหกรรมกีฬาทอ้งถิ�นแหง่ 15,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาไทคพัฯ  

-โครงการแขง่ขนักีฬาอนุบาลเกมส์ 70,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนักีฬา   เชน่   คา่พธิีเปิด-ปิด  

-โครงการแขง่ขนักีฬาฟุตบอล 7 คน 50,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนักีฬาฟุตบอล 7 คน สาํหรบั

-โครงการแขง่ขนักีฬาเพื�อเยาวชนและประชาชน  (บญุกุม้ขา้วใหญ)่ 100,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนักีฬา   เชน่   คา่พธิีเปิด-ปิด  

-โครงการแขง่ขนักีฬานกัเรียนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น ระดบัภาค 100,000

-เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเขา้รว่มแขง่ขนักีฬานกัเรียนระดบัภาค

-โครงการแขง่ขนักีฬานกัเรียนระดบัประถมศกึษา 40,000

-เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนักีฬานกัเรียนระดบั

-โครงการเขา้คา่ยฝึกซอ้มกีฬานกัเรียน 20,000

-เพื�อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเขา้คา่ยฝึกซอ้มกีฬาแกน่กัเรียนโรงเรียนสงักดั

- โครงการแขง่ขนัเดนิ-วิ�งมนิิมาราธอน 85,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนัวิ�งมนิิมาราธอน สาํหรบัเด็ก  

- โครงการแขง่ขนักีฬาสว่นราชการและรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ์ 50,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนักีฬาสว่นราชการและ

- โครงการแขง่ขนักีฬาทอ้งถิ�นสมัพนัธ์ 60,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนักีฬาทอ้งถิ�นสมัพนัธ์ แก่

งบดาํเนินงาน 610,000

คา่ใช้สอย 610,000

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการอบรมสง่เสรมิและยกระดบัมาตรฐานสนิคา้

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ 610,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์ยุตคิวามรุนแรงตอ่เด็ก  เยาวชน  

-โครงการอบรมสง่เสรมิและยกระดบัมาตรฐานสนิคา้ชุมชน 50,000
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รวมงานก่อสรา้งโครงสรา้งพื�นฐาน 9,447,000

-  โครงการจดัซื�อเครื�องพมิพ์ 53,000

เพื�อจดัซื�อเครื�องพมิพ์ชนิดเลเชอร์/ชนิดLED สาํหรบักระดาษขนาด A3  

งบลงทุน 53,000

คา่ครุภณัฑ์ 53,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

คา่สาธารณูปโภค 150,000

คา่ไฟฟ้า 150,000

- เพื�อจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้า  เชน่  วงเวียนนํ�าพุ สวนสขุภาพ สถานีกาํจดัขยะ

วสัดคุอมพวิเตอร์ 40,000

- เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดคุอมพวิเตอร์  เชน่  แผน่ดสิก์  จานบนัทกึขอ้มลู

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 2,000

- เพื�อเป็นคา่จดัซื�อวสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ เชน่  แผน่ป้าย  กระดาษ

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 10,000

- เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดยุานพาหนะและขนสง่  เชน่  แบตเตอรี� ยาง

วสัดงุานบา้นงานครวั 10,000

- เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดงุานบา้นงานครวั  เชน่  ถงัขยะ  ไมก้วาด  

คา่วสัดุ 92,000

วสัดสุาํนกังาน 30,000

- เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดสุาํนกังาน  เชน่  กระดาษ ปากกา ดนิสอ 

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 20,000

- เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิอื�น ๆ 

- คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 40,000

- เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร  เชน่ 

- รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร  ต ั�งไว ้ 74,800  บาท

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

- เพื�อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรของพนกังานและลูกจา้งประจาํ

คา่ใช้สอย 221,200

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร 161,200

- เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนคา่อาหารทาํการนอกเวลาราชการ  ใหแ้ก่

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 30,000

งบดาํเนินงาน 503,200

คา่ตอบแทน 40,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000

เงนิประจาํตาํแหน่ง 67,200

- เพื�อจา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองชา่ง ในอตัราเดอืนละ 

เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน 67,200

- เงนิคา่ตอบแทนรายเดอืนของพนกังานสว่นทอ้งถิ�น  ต ั�งไว ้ 67,200  

เงนิเดอืนพนกังาน 1,651,100

- เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืนและปรบัปรุงเงนิเดอืนพนกังานเทศบาล  รวม  4 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบรหิารท ั�วไปเกี�ยวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา 2,341,700

งบบุคลากร 1,785,500

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,785,500

เงนิอดุหนุนกจิการที�เป็นสาธารณประโยชน์ 350,000

-เงนิอดุหนุนกจิการศาสนาในเขตเทศบาลเมอืงบา้นไผ ่ ต ั�งไว ้ 220,000 

เงนิอดุหนุนเอกชน 160,000

-เงนิอดุหนุนวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ�น  ต ั�งไว ้ 160,000 บาท
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เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการขยายผวิจราจร ค.ส.ล.พรอ้มวางทอ่ระบายนํ�า 

- โครงการปรบัปรุงผวิจราจร ซอยหลงับรษิทัอาดมัส์ จากประตวูดันนัท 638,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกอ่สรา้งสะพาน ค.ส.ล. (ขา้งทางรถไฟ) โดยทาํ

- โครงการขยายผวิจราจร ค.ส.ล. พรอ้มวางทอ่ระบายนํ�า ถนนเจา้เงาะ 528,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกอ่สรา้งรางระบายนํ�า ค.ส.ล.ทางเขา้ตลาดสด

- โครงการกอ่สรา้งสะพาน ค.ส.ล. (ขา้งทางรถไฟ) 300,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกอ่สรา้งผวิจราจร ค.ส.ล. ซอยเลียบกาํแพงวดั

- โครงการกอ่สรา้งรางระบายนํ�า ค.ส.ล.ทางเขา้ตลาดสดเทศบาล (ดา้นทศิ 53,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกอ่สรา้งทอ่ระบายนํ�าซอยเชื�อมถนนราษฎร์

- โครงการกอ่สรา้งผวิจราจร ค.ส.ล. ซอยเลียบกาํแพงวดัป่าชยัวารนิทร์ 262,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกอ่สรา้งทอ่ระบายนํ�า ถนนโพธิ�ชยัมติรภาพ  

- โครงการกอ่สรา้งทอ่ระบายนํ�าซอยเชื�อมถนนราษฎร์ธุรกจิ-สขุาภบิาล 9 261,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกอ่สรา้งทอ่ระบายนํ�า ซอยแยกซอยประปา  2  

- โครงการกอ่สรา้งทอ่ระบายนํ�า ถนนโพธิ�ชยัมติรภาพ  ซอย 1 991,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกอ่สรา้งทอ่ระบายนํ�า ค.ส.ล. พรอ้มซอ่มแซม

- โครงการกอ่สรา้งทอ่ระบายนํ�า ซอยแยกซอยประปา 2 ดา้นทศิใต ้(สดุซอย 399,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกอ่สรา้งทอ่ระบายนํ�า ค.ส.ล. ถนนยิ�งยง  ซอย  6

- โครงการกอ่สรา้งทอ่ระบายนํ�า ค.ส.ล. พรอ้มซอ่มแซมถนน ค.ส.ล.  ซอย 248,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกอ่สรา้งทอ่ระบายนํ�า ค.ส.ล. ถนนซอยสระ

- โครงการกอ่สรา้งทอ่ระบายนํ�า ค.ส.ล. ถนนยิ�งยง  ซอย 6 303,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกอ่สรา้งทอ่ระบายนํ�า ค.ส.ล. ซอยแยกซอยวดั

- โครงการกอ่สรา้งทอ่ระบายนํ�า ค.ส.ล. ถนนซอยสระสวรรค์ (ดา้นทศิใต ้ 388,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกอ่สรา้งทอ่ระบายนํ�า ค.ส.ล. ซอยแจง้สนิท ซอย

- โครงการกอ่สรา้งทอ่ระบายนํ�า ค.ส.ล. ซอยแยกซอยวดัป่าชยัวารนิทร์ 157,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกอ่สรา้งทอ่ระบายนํ�า  ซอยธรรมาภสิมยั โดย

- โครงการกอ่สรา้งทอ่ระบายนํ�า ค.ส.ล. ซอยแจง้สนิท ซอย 3 366,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกอ่สรา้งทอ่ระบายนํ�า  ค.ส.ล. ซอยประปา 3 

- โครงการกอ่สรา้งทอ่ระบายนํ�า  ซอยธรรมาภสิมยั 627,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกอ่สรา้งถนน  ค.ส.ล. พรอ้มทอ่ระบายนํ�า  ค.

- โครงการกอ่สรา้งทอ่ระบายนํ�า  ค.ส.ล. ซอยประปา 3 (ชว่งสดุซอย) 214,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.ซอยสมบตัพิฒันา  โดยทาํ

- โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.พรอ้มทอ่ระบายนํ�า ค.ส.ล. ซอยแยกซอยโพธิ � 229,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งผวิจราจร ค.ส.ล. ถนนทองประเสรฐิ ซอย 9 โดย

- โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.ซอยสมบตัพิฒันา 697,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรีบญุเรือง 

- โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. พรอ้มทอ่ระบายนํ�า ค.ส.ล. ถนนทอง 571,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเลี�ยงเมอืง

- โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรีบญุเรือง ซอย 3  ดา้นทศิใต้ 252,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. ซอยแจง้สนิท  ซอย  13  

- โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเลี�ยงเมอืงมติรภาพ บา้นไผ ่- 791,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. ซอยไทยประทาน  โดยทาํ

- โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล. ซอยแจง้สนิท  ซอย  13  (ตอ่เนื�อง) 308,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการกอ่สรา้งถนน  ค.ส.ล. พรอ้มทอ่ระบายนํ�า    ค.

- โครงการกอ่สรา้งถนน ค.ส.ล.  ซอยไทยประทาน 660,000

คา่กอ่สรา้งสิ�งสาธารณูปโภค

- โครงการกอ่สรา้งถนน  ค.ส.ล. พรอ้มทอ่ระบายนํ�า  ค.ส.ล. ซอยแยกซอย 204,000

งบลงทุน 9,447,000

คา่ที�ดนิและสิ�งก่อสรา้ง 9,447,000
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งบกลาง 18,205,500

งบกลาง 18,205,500

คา่ชาํระหนี�เงนิตน้ 7,921,900

เพื�อจา่ยเป็นคา่นํ�าประปา ในโรงฆา่สตัว์ ฯลฯ

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 18,205,500

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดอุื�นๆ เชน่ มเิตอร์นํ�า  ฯลฯ

คา่สาธารณูปโภค 100,000

คา่นํ�าประปา คา่นํ�าบาดาล 100,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดเุครื�องแตง่กาย เชน่ ถุงมอื   รองเทา้บูท๊    ฯลฯ

วสัดอุื�น 10,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดกุารเกษตร   เชน่   บวัรดนํ�า  ปุ๋ ย   ใบมดี   

วสัดเุครื�องแตง่กาย 5,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน่ เข็มฉีดยา  

วสัดกุารเกษตร 5,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น    เชน่  แกส๊หุงตม้  ฯลฯ

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดกุอ่สรา้ง  เชน่ หนิ  ปนู  ทราย  พร ั�ว   ไมต้า่ง ๆ  

วสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น 30,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดงุานบา้นงานครวั เชน่  ไมก้วาด  ผงซกัฟอก  

วสัดกุอ่สรา้ง 5,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ เชน่ สายไฟฟ้า  โคมไฟ  

วสัดงุานบา้นงานครวั 20,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการบาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิอื�นๆ  เชน่ 

คา่วสัดุ 115,000

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 10,000

เพื�อเป็นคา่ตอบแทนวทิยากร  คา่อาหาร  อาหารวา่งและเครื�องดื�ม  

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 20,000

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�นๆ

- โครงการเฝ้าระวงัป้องกนัและควบคมุโรคตดิตอ่ในสตัว์ 100,000

คา่ใช้สอย 475,600

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร 355,600

-คา่จา้งเหมาบรกิารประเภทตา่งๆ  ต ั�งไว ้ 10,000  บาท  

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 12,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนปฏบิตังิานนอกเวลาราชการของพนกังานและ  

- เงนิเพิ�มคา่ครองชีพช ั�วคราวสาํหรบัพนกังานจา้งตามระเบยีบฯ  ต ั�งไว ้

งบดาํเนินงาน 702,600

คา่ตอบแทน 12,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งของเทศบาลที�ปฏบิตังิานกอง

เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 21,400

เพื�อจา่ยเป็นเงนิเดอืนแกพ่นกังานเทศบาล  พรอ้มท ั�งเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืน

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 143,500

งบบุคลากร 379,900

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 379,900

เงนิเดอืนพนกังาน 215,000

เพื�อจา่ยเป็นคา่ดาํเนินการปรบัปรุงผวิจราจร ซอยหลงับรษิทัอาดมัส์ จาก

แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆา่สตัว์ 1,082,500
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เบกิจา่ยเป็นคา่บาํเหน็จของลูกจา้งประจาํ  เพื�อปฏบิตัเิป็นไปตามระเบยีบ

เพื�อเบกิจา่ยเป็นคา่ครองชีพผูร้บับาํนาญ  ของขา้ราชการสว่นทอ้งถิ�นที�

เงนิบาํเหน็จลูกจา้งประจาํ 716,800

เพื�อจา่ยสมทบกองทุนบาํเหน็จ  บาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ�น  ต ั�งจา่ยใน

เงนิชว่ยคา่ครองชีพผูร้บับาํนาญ (ชคบ.) 364,000

- เงนิชว่ยเหลือศพ  ต ั�งไว ้ 50,000  บาท

เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ�น (กบท.) 2,440,000

1.  คา่บาํรุงสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย ตามขอ้บงัคบัสมาคม 

เงนิชว่ยพเิศษ 50,000

เพื�อจา่ยในกรณีเรง่ดว่น  หรือจาํเป็นตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  วา่

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั 1,985,700

- เบี�ยยงัชีพผูป่้วยโรคเอดส์ผุด้อ้ยโอกาสในสงัคม  รวมท ั�งสิ�น 270,000 บาท

สาํรองจา่ย 2,002,000

1. เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม  ต ั�งไว ้538,000 บาท

เบี�ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 270,000

1.  สง่เงนิคา่ดอกเบี�ยกองทุนสง่เสรมิกจิการเทศบาล  เพื�อจดัซื�อรถเก็บ

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 603,000

1.  สง่เงนิกองทุนสง่เสรมิกจิการเทศบาล  เพื�อสรา้งสวนสาธารณะ  ต ั�งไว ้

คา่ชาํระดอกเบี�ย 1,852,100
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ส่วนที� 3

ของ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่   จงัหวดัขอนแก่น

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่



รายรบังบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบา้นไผ่

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

หมวดรายได้

กาํไรจาํหน่ายทรพัย์หลุด

กาํไรจากการจาํหน่ายทรพัย์หลุด 467,111.00            750,154.00            1,086,761.00         

ดอกเบี�ยเงนิฝากธนาคาร

ดอกเบี�ยเงนิฝากธนาคาร 4,364.67                2,687.92                1,935.76                

ดอกเบี�ยรบัจาํนํา

ดอกเบี�ยรบัจาํนํา 7,790,801.25         9,573,894.25         8,646,508.25         

รายไดเ้บ็ดเตล็ด

รายไดเ้บ็ดเตล็ด -                          -                          -                          

รวมหมวดรายได้ 8,262,276.92        10,326,736.17      9,735,205.01        

หมวดเงนิไดอ้ื�น

เงนิรางวลัประจาํปี 15% ของกาํไรสุทธิ 474,950.71            523,041.16            -                          

รายรบัจรงิ

คาํแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เงนิรางวลัประจาํปี 15% ของกาํไรสุทธิ 474,950.71            523,041.16            -                          

เงนิบูรณะทอ้งถิ�น 30% ของกาํไรสุทธิ 949,901.42            1,046,082.31         -                          

เงนิทุนดาํเนินการ 55% ของกาํไรสุทธิ 1,741,485.95         1,917,817.58         -                          

บาํเหน็จรางวลั รอ้ยละ 20% -                          -                          922,066.50            

เงนิทาํนุบาํรุงทอ้งถิ�น 30% -                          -                          1,383,099.75         

ทุนดาํเนินการของสถานธนานุบาล 50% -                          -                          2,305,166.24         

รวมหมวดเงนิไดอ้ื�น 3,166,338.08        3,486,941.05        4,610,332.49        

รวมรายรบัท ั�งสิ�น 11,428,615.00      13,813,677.22      14,345,537.50      

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

งบกลาง 3,086,307.99         3,947,400.89         3,933,067.64         

งบบุคลากร 995,940.00            1,053,660.00         1,059,377.26         

งบดาํเนินงาน 572,355.29            597,945.22            631,123.76            

งบลงทุน -                          -                          -                          

งบรายจา่ยอื�น 3,205,738.08         3,531,041.05         4,656,932.49         

รวมรายจ่าย 7,860,341.36        9,130,047.16        10,280,501.15      

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจา่ยจรงิ

คาํแถลงงบประมาณ



รวม

จาํนวน

รวม

จาํนวน

รวม

จาํนวน

รวม

จาํนวน
เป็นรายไดเ้บ็ดเตล็ดตา่ง ๆ ที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายรบัหมวดอื�น ๆ

รายไดอ้ื�น  เป็นเงนิ 5,000,000 บาท

โดยคาํนวณจากดอกเบี�ยรบัจาํนําของ เดอืนตลุาคม 2557 ถงึเดอืน กนัยายน 

รายไดเ้บ็ดเตล็ด 500

รายไดเ้บ็ดเตล็ด 500

โดยคาํนวณจากดอกเบี�ยเงนิฝากธนาคาร ต ั�งแตเ่ดอืนตลุาคม 2557 ถงึเดอืน

ดอกเบี�ยรบัจาํนํา 9,000,000

ดอกเบี�ยรบัจาํนํา 9,000,000

โดยคาํนวณจากการจาํหน่ายทรพัย์หลุดที�ผา่นมาเป็นเกณฑ์

ดอกเบี�ยเงนิฝากธนาคาร 20,000

ดอกเบี�ยเงนิฝากธนาคาร 20,000

อาํเภอ บา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแกน่

ประมาณการรายรบัท ั�งสิ�น 14,820,500 บาท แยกเป็น

รายได ้ เป็นเงนิ 9,820,500 บาท

กาํไรจาํหน่ายทรพัย์หลุด 800,000

กาํไรจากการจาํหน่ายทรพัย์หลุด 800,000

วนัที�พมิพ์ : 20/8/2558  16:11:57 หน้า 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบั

งบประมาณรายรบัเฉพาะกจิการ กจิการสถานธนานุบาลเทศบาลบา้นไผ่

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมอืงบา้นไผ่

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน
เงนิบาํเหน็จรางวลั  20% ของกาํไรสทุธิ

ทุนดาํเนินการของสถานธนานุบาล 50% 2,500,000

เงนิทุนดาํเนินการของสถานธนานุบาล 50% ของกาํไรสทุธิ

บาํเหน็จรางวลั รอ้ยละ 20% 1,000,000

เงนิทาํนุบาํรุงทอ้งถิ�น 30% 1,500,000

เงนิทาํนุบาํรุงทอ้งถิ�น 30% ของกาํไรสทุธิ



บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

หน้า : 1/1

บาท

บาท

บาท



รวม

จาํนวน

จาํนวน

รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

รวม

รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวนคา่ภาษีโรงเรือนและที�ดนิ 3,500

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ภาษีโรงเรือนและที�ดนิ

คา่ปรบัปรุงและรกัษาโปรแกรม 10,000

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่รกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอร์และระบบงานของสถานธนา

คา่เบี�ยประกนัอคัคภียั 10,000

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่เบี�ยประกนัอคัคภียัของสถานธนานุบาล

คา่ธรรมเนียมใบอนุญาต 2,000

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอ่ใบอนุญาตต ั�งโรงรบัจาํนําของสถานธนานุบาล

คา่จา้งเหมาบรกิาร 20,000

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ทาํการอยา่งใดอยา่งหนึ�งคา่จา้งเหมาบรกิารท ั�งคา่สิ�งของ

คา่ใช้สอย 212,000

รายจา่ยเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งบรกิาร 92,000

เงนิสมทบเงนิสะสม 130,000

-สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิสมทบเงนิสะสม  ใหแ้กพ่นกังานสถานธนานุบาล

คา่พาหนะเหมาจา่ย 70,000

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่พาหนะเหมาจา่ยนายกเทศมนตรี และผูป้ฏบิตัหิน้าที�แทน

คา่เบี�ยเลี�ยงจาํหน่ายทรพัย์หลุด 20,000

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่เบี�ยเลี�ยงจาํหน่ายทรพัย์หลุด ใหแ้ก ่ คณะกรรมการและ

เงนิเพิ�มการครองชีพช ั�วคราว 30,000

-สาํหรบัจา่ยใหแ้กพ่นกังานสถานธนานุบาลที�มสีทิธเิบกิไดต้ามระเบยีบฯ

คา่ตอบแทนพเิศษ 13,000

-สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนพเิศษของพนกังานสถานธนานุบาลผูไ้ดร้บั

คา่อาหาร 130,000

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่อาหารประจาํวนัทาํการใหแ้กพ่นกังานสถานธนานุบาล

เงนิรางวลัเจา้หน้าที� 150,000

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ตอบแทนใหแ้ก ่ ผูต้รวจการสถานธนานุบาล  และผูป้ฏบิตัิ

เงนิชว่ยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 60,000

-สาํหรบัจา่ยใหแ้กพ่นกังานสถานธนานุบาลที�มสีทิธเิบกิเงนิคา่รกัษาพยาบาล

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 60,000

-สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร ใหแ้ก ่พนกังานสถานธนานุบาล

คา่เชา่บา้น 35,000

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่เชา่บา้นใหแ้กพ่นกังานสถานธนานุบาลที�มสีทิธิ �เบกิคา่เชา่

-สาํหรบัจา่ยเป็นเงนิเพิ�มเงนิประจาํตาํแหน่งของพนกังานสถานธนานุบาล

งบดาํเนินงาน  เป็นเงนิ 1,179,000 บาท

คา่ตอบแทน 698,000

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จา้งประจาํของพนกังานสถานธนานุบาล  

เงนิประจาํตาํแหน่ง 80,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,380,000

เงนิเดอืนพนกังาน 1,300,000

อาํเภอ บา้นไผ ่  จงัหวดัขอนแกน่

ประมาณการรายจ่ายรวมท ั�งสิ�น  13,309,400 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน
ท ั�วไป แยกเป็นงบบุคลากร  เป็นเงนิ 1,380,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกจิการ กจิการสถานธนานุบาลเทศบาลบา้นไผ่

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลเมอืงบา้นไผ่
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จาํนวน

รวม

จาํนวน
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รวม
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จาํนวน
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จาํนวน

จาํนวน

รวม

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

จาํนวน

รวม

จาํนวนคา่ใชจ้า่ยฝ่ายอาํนวยการ 55,600

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัสง่เอกสาร หนงัสอืตา่ง ๆ ของสถานธนานุบาล  เชน่ คา่

งบรายจ่ายอื�น  เป็นเงนิ 5,055,600 บาท

รายจ่ายอื�น 5,055,600

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ของสถานธนานุบาล

คา่บรกิารไปรษณีย์ 3,000

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่นํ�าประปาของสถานธนานุบาล

คา่บรกิารโทรศพัท์ 20,000

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าของสถานธนานุบาล

คา่นํ�าประปา คา่นํ�าบาดาล 5,000

คา่สาธารณูปโภค 108,000

คา่ไฟฟ้า 80,000

วสัดอุื�น 5,000

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซื�อและวสัดอุื�น ๆ  ที�ไมส่ามารถจดัประเภทวสัดอุื�นใดได้

วสัดคุอมพวิเตอร์ 60,000

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดคุอมพวิเตอร์ เชน่แผน่ดสิก์ จานบนัทกึขอ้มลู 

วสัดเุชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น 5,000

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่นํ�ามนัเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�นเชน่  นํ�ามนัเครื�อง นํ�ามนัเบนซนิ

วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 4,000

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่แบตเตอรี�  ยางนอกยางใน  สายไมล์ เพลา นํ�ามนัเบรก หวั

วสัดกุอ่สรา้ง 20,000

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดกุอ่สรา้งตา่ง ๆ เพื�อนํามาซอ่มแซมหรือตอ่เตมิ

วสัดงุานบา้นงานครวั 10,000

สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดงุานบา้นงานครวัของสถานธนานุบาล  และรวมถงึ

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 7,000

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซื�อวสัดแุละอปุกรณ์ไฟฟ้าของสถานธนานุบาล  

วสัดสุาํนกังาน 50,000

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่จดัซื�อเครื�องเขยีนแบบพมิพ์ของสถานธนานุบาล

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาหรือสิ�งกอ่สรา้งของสถานธนานุบาล

คา่วสัดุ 161,000

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิอื�นๆ ของสถานธนานุบาล

คา่บาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมสิ�งกอ่สรา้งอื�น ๆ 30,000

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมครุภณัฑ์ของสถานธนานุบาล

คา่บาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมทรพัย์สนิ 20,000

คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม 70,000

คา่บาํรุงรกัษาหรือซอ่มแซมครุภณัฑ์ 20,000

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 40,000

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่พาหนะ คา่เบี�ยเลี�ยงและคา่เชา่ที�พกั ใหแ้กพ่นกังานสถานธ

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่อาหารและเครื�องดื�มเพื�อเลี�ยงรบัรอง ใหแ้กผู่ม้าตรวจเยี�ยม

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื�น (03) 40,000

รายจา่ยเกี�ยวกบัการรบัรองและพธิีการ 10,000

คา่รบัรอง 10,000

คา่อากรแสตมป์ 2,000

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่อากรแสตมป์  ในการใชเ้ช็คเบกิเงนิเกนิบญัชีกบัธนาคาร

คา่สอบบญัชี 40,000

-สาํหรบัจา่ยใหส้าํนกังานตรวจเงนิแผน่ดนิในการตรวจสอบบญัชีและรบัรอง

คา่วารสาร 4,500

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่หนงัสอืพมิพ์หรือวารสารตา่งๆ ของสถานธนานุบาล
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รวม

จาํนวน

จาํนวน
-เพื�อจา่ยเป็นเงนิสมทบเงนิสวสัดกิารหลงัพน้จากการเป็นพนกังานสถานธนานุ

-สาํหรบัจา่ยเป็นคา่ดอกเบี�ยเงนิกูเ้บกิเกนิบญัชี ใหแ้ก ่ธนาคารกรุงไทย จาํกดั

เงนิสมทบเงนิสวสัดกิารหลงัพน้จากการเป็นพนกังานสถานธนานุบาล 194,800

งบกลาง  เป็นเงนิ 5,694,800 บาท

งบกลาง 5,694,800

คา่ชาํระดอกเบี�ยเงนิกูธ้นาคาร 5,500,000

ทุนดาํเนินการของสถานธนานุบาล 50% 2,500,000

-สาํหรบัจา่ยใหส้ถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงบา้นไผ ่ เป็นเงนิทุนหมนุเวียน

เงนิทาํนุบาํรุงทอ้งถิ�น 30% 1,500,000

-สาํหรบัจา่ยใหแ้กเ่ทศบาลเมอืงบา้นไผ ่เป็นเงนิอดุหนุนนําไปบรูณะ หรือทาํนุ

บาํเหน็จรางวลั 20% 1,000,000

-สาํหรบัจา่ยใหเ้จา้หน้าที�ในระดบัจงัหวดั  ระดบัเทศบาล  พนกังานสถานธนา

-สาํหรบัจา่ยใหแ้ก ่ สาํนกังาน  จ.ส.ท.ตามที�กาํหนดใหต้ ั�งไวใ้นแตล่ะปี  
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บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน
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143,500 144,300 2,224,500

65,500

67,200 67,200

21,400 12,000 200,900

215,000 1,651,100 2,310,600 2,338,500

200,000 6,660,900

67,200 67,200

30,000 10,000 100,000

12,000 10,000 5,000 160,000

355,600 161,200 515,000 8,924,000

40,000

-  โครงการประชุม
ประชาคมอาสาสมคัรป้องกนั-  โครงการสง่เสรมิและ
พฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายุ 

รายจา่ยเกี�ยวเนื�องกบัการ
ปฏบิตัริาชการที�ไมเ่ขา้-   โครงการออกหน่วย
บรกิารสาธารณสุขผสมผสาน

100,000

รายจา่ยเกี�ยวกบัการรบัรอง
และพธีิการ

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน
นอกเวลาราชการ

30,000

รายจา่ยเพื�อให้ไดม้าซึ�งบรกิาร 1,183,200

คา่เช่าบา้น 36,000

คา่เบี�ยประชุม

ค่าตอบแทน

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 44,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการ
อนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร

6,000

คา่จา้งลูกจา้งประจาํ 394,200

เงนิประจาํตาํแหน่ง 109,200

เงนิเดือนพนกังาน 3,095,200

เงนิวทิยฐานะ

เงนิเพิ�มตา่ง ๆ ของพนกังาน 85,200

เงนิเพิ�มตา่ง ๆของพนกังาน
จา้ง

68,700

เงนิเพิ�มตา่ง ๆของ
ลูกจา้งประจาํ

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/
รองนายก

เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 780,300

เงนิเดือนนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงนิคา่ตอบแทนประจาํ
ตาํแหน่งนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/
ที�ปรกึษานายกเทศมนตรี 

สาํรองจา่ย 2,002,000

เงนิช่วยคา่ครองชีพผูร้บั
บาํนาญ (ชคบ.)

364,000

เงนิสมทบกองทุน
ประกนัสงัคม

603,000

เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จ
บาํนาญขา้ราชการสว่น

2,440,000

คา่ชําระหนี�เงนิตน้ 7,921,900

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 1,985,700

เงนิบาํเหน็จลูกจา้งประจาํ 716,800

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงาน

งบกลาง งบกลาง

คา่ชําระดอกเบี�ย 1,852,100

เงนิช่วยพเิศษ 50,000

เบี�ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 270,000

แผนงานสงัคม

สงเคราะห์
แผนงานสาธารณสุข
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เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบกลาง แผนงานการพาณิชย์
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการ

ศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ

แผนงานสรา้งความ

เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ

ชุมชน



หน้า วนัที�พมิพ์ : 3/9/2558  11:01:02

40,000 40,000

20,000

60,000

50,000

130,000

20,000

50,000

10,000

100,000

250,000

150,000- โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิ
พฒันาทกัษะดา้นอาชีพและ

- โครงการฝึกอบรมยุวอาสา
สมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน- โครงการฝึกอบรมและ
ทศันศกึษาดูงานเชงิ

- โครงการฝึกอบรมจดัต ั�ง
อาสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพล- โครงการฝึกอบรมยุวเทศกจิ

- โครงการฝึกซ้อมการ
ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา - โครงการฝึกอบรม
เครือขา่ยอาสาสมคัรฝ่าย

- โครงการป้องกนัอุบตัเิหตุ
และเสรมิสรา้งวนิยัจราจร- โครงการไผแ่สนกอ

- โครงการปรองดอง
สมานฉนัท์- โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิ

- โครงการเตรียมความ
พรอ้มกอ่นเขา้สูว่ยัผูสู้งอายุ- โครงการทอดผา้ป่าขยะ

- โครงการตลาดสะอาด
อาหารปลอดภยัใสใ่จ

50,000

- โครงการตาํบลสุขภาวะ 100,000

- โครงการชาวบา้นไผ ่รว่ม
ใจ ลดการใช้นํ�ามนัทอดซํ�า

30,000

- โครงการตลาดนดัวสัดุรี
ไซเคลิ

- โครงการเฉลมิพระเกียรติ
เทดิไทอ้งค์ราชนั เนื�องใน

100,000

- โครงการเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจา้สริกิติิ �

100,000

- โครงการจดัประชุม
ประจาํเดือนองค์กรภาค- โครงการจดัระเบียบการ
จาํหน่ายสนิคา้บนถนน ทาง

- โครงการจดักจิกรรมวนั
ทอ้งถิ�นไทย- โครงการจดักจิกรรมวนั
เทศบาล

- โครงการจดัการเลือกต ั�ง

- โครงการจดัการ
สิ�งแวดลอ้มแนวใหมแ่บบ

- โครงการจดัการขยะมูล
ฝอยในชุมชน- โครงการจดัการขยะ
อนัตรายในชุมชน

- โครงการคดัเลือกพนกังาน
ดีเดน่- โครงการเงนิสมทบเงนิทุน
หมุนเวียนคา่รกัษาพยาบาล

50,000

- โครงการแขง่ขนักีฬาสว่น
ราชการและรฐัวสิาหกจิ

50,000

- โครงการแขง่ขนัเดนิ-วิ�ง
มนิิมาราธอน

85,000

- โครงการกจิกรรมวนัส
ถาปณาวนั อปพร.- โครงการแขง่ขนักีฬา
ทอ้งถิ�นสมัพนัธ์

60,000

- คา่พวงมาลยั  ช่อดอกไม ้ 
กระเช้าดอกไม ้ พวงหรีด  - คา่สนิไหมทดแทน

- คา่เดนิทางไปราชการนอก
ราชอาณาจกัร- คา่เดนิทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัร

- คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไป
ราชการ

100,000

- คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไป
ราชการในราชอาณาจกัร
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100,000

30,000

150,000

30,000

30,000

100,000

700,000

100,000

280,000

30,000

20,000

20,000

60,000

30,000

20,000

150,000

50,000

50,000

โครงการจดังานประเพณีบุญ
กฐนิ

30,000

-โครงการจดังานประเพณี
และวฒันธรรมทอ้งถิ�น

1,750,000

-โครงการจดัคา่ยฝึกอบรม
พฒันาเด็กและเยาวชน อปท.-โครงการจดังานฉลองวนั
เด็กแห่งชาติ

-โครงการแขง่ขนัทกัษะทาง
วชิาการ-โครงการคา่ยพฒันา
ศกัยภาพผูนํ้าสภาเด็กและ

-โครงการแขง่ขนักีฬา
ฟุตบอล 7 คน

50,000

-โครงการแขง่ขนักีฬาอนุบาล
เกมส์

70,000

-โครงการแขง่ขนักีฬา
นกัเรียนองค์กรปกครองสว่น

100,000

-โครงการแขง่ขนักีฬาเพื�อ
เยาวชนและประชาชน  

100,000

-โครงการเขา้คา่ยฝึกซ้อม
กีฬานกัเรียน

20,000

-โครงการแขง่ขนักีฬา
นกัเรียนระดบัประถมศกึษา

40,000

- โครงการออกเยี�ยมชุมชน
เคลื�อนที�-คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไป
ราชการ

- โครงการอบรมคุณธรรม  
จรยิธรรม แกพ่นกังานและ- โครงการอบรมเสรมิสรา้ง
ทกัษะชีวติ

- โครงการอบรมการจดัทาํ
บญัชีครวัเรือน- โครงการอบรมเกษตร
ทฤษฎีใหมต่ามแนวทาง

- โครงการหน้าบา้น  น่ามอง

- โครงการอนุรกัษ์และ
ขยายพนัธุ์โค ชุมชนในเขต

- โครงการเสรมิสรา้ง
เครือขา่ยเพื�อพฒันาทกัษะ- โครงการเสรมิสรา้งพฒันา
ประสทิธภิาพสมาคม

- โครงการสง่เสรมิสุขภาพ
ผูสู้งอายุและทศันศกึษาดูงาน

30,000

- โครงการสาํรวจขอ้มูล
พื�นฐานชุมชนเพื�อการจดัทาํ

- โครงการสงเคราะห์เครื�อง
กนัหนาวแกผู่ด้อ้ยโอกาส- โครงการสง่เสรมิการ
แขง่ขนักีฬาในชุมชน

- โครงการวนัเยาวชน
แห่งชาติ- โครงการสงเคราะห์
ครอบครวัผูป้ระสบภยัพบิตัิ

- โครงการเรารกับา้นไผ่
รกัษ์สิ�งแวดลอ้ม- โครงการเลือกต ั�งประธาน
คณะกรรมการชุมชน  ท ั�ง  

- โครงการรกัษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพดว้ย- โครงการเรารกับา้นไผ่

- โครงการเมืองที�เป็นมติร
กบัผูสู้งอายุ

200,000

- โครงการรณรงค์ป้องกนั
อุบตัเิหตุช่วงเทศกาล (ปีใหม่

- โครงการเพิ�มพูนความรู ้
ทกัษะและประสทิธภิาพและ- โครงการเมืองจกัรยานเพื�อ
สุขภาพ

100,000

- โครงการพฒันาการจดัการ
เรียนรู ้เพื�อพฒันาการคดิ- โครงการพฒันาอาสาสมคัร
เยาวชนคุม้ครองผูบ้รโิภค

30,000

- โครงการเฝ้าระวงัป้องกนั
และควบคุมโรคตดิตอ่ในสตัว์

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน
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30,000

50,000

-โครงการสนบัสนุนการจดั
การศกึษาสาํหรบันกัเรียน

-โครงการสนบัสนุนการจดั
การศกึษาสาํหรบันกัเรียน-โครงการสนบัสนุนการจดั
การศกึษาสาํหรบันกัเรียน

-โครงการสนบัสนุนการจดั
การศกึษาสาํหรบันกัเรียน-โครงการสนบัสนุนการจดั
การศกึษาสาํหรบันกัเรียน

-โครงการสง่เสรมิ
ประชาธปิไตยและกฎหมาย-โครงการสง่เสรมิพนกังาน
ครูเทศบาล, พนกังาน

20,000

-โครงการสง่เสรมิกจิกรรม
รกัการอา่น-โครงการสง่เสรมิคนดีศรี
เมืองไผ่

-โครงการสง่เสรมิการจดัทาํ
แผนพฒันาการศกึษาดีเดน่-โครงการสง่เสรมิการอา่น : 
เทศกาลหนงัสือสื�อแห่งรกัสู่

-โครงการศูนย์การเรียนรู้
สาํหรบัเด็กปฐมวยัของ-โครงการสง่นกักีฬาเขา้รว่ม
การแขง่ขนัไทคพัมหกรรม

15,000

-โครงการรณรงค์ยุตคิวาม
รุนแรงตอ่เด็ก เยาวชน สตรี-โครงการแลกเปลี�ยน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเมือง

-โครงการเยาวชนสมัพนัธ์
เพื�ออนุรกัษ์-โครงการรณรงค์เพื�อ
ป้องกนัยาเสพตดิใน

-โครงการเพิ�มประสทิธภิาพ
ในการจดัเก็บรายไดจ้าก-โครงการเพิ�มประสทิธภิาพ
ในการจดัเก็บรายไดจ้าก

-โครงการพฒันาศกัยภาพ
อาสาสมคัรสาธารณสุข (อส

100,000

-โครงการพฒันาแหลง่
เรียนรูข้องโรงเรียนในสงักดั

-โครงการพฒันาเด็กปฐมวยั
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาตดิา้น-โครงการพฒันาภาษาเพื�อสู่
ประชาคมอาเซียน

-โครงการพฒันาขา้ราชการ
ครูของโรงเรียนในสงักดั-โครงการพฒันาครูผูดู้แล
เด็ก/ผูดู้แลเด็ก ศูนย์พฒันา

-โครงการพฒันา/ปรบัปรุง
ห้องสมุดโรงเรียนในสงักดั-โครงการพฒันาการจดั
การศกึษาโดยใช้โรงเรียน

-โครงการปรบัปรุงหลกัสูตร
สถานศกึษา-โครงการฝึกอบรมและ
สาธติการผลตินํ�ามนัไบโอ

-โครงการประเมนิผลการ
ดาํเนินงานตามตวัชี�วดั-โครงการปรบัปรุงขอ้มูล
แผนที�ภาษีและทะเบียน

-โครงการประชุมสมชัชา
พลเมืองเทศบาลเมืองบา้นไผ่-โครงการประเมนิคุณภาพ
การศกึษา

-โครงการบรรพชาสามเณร/
จารณีิ ภาคฤดูรอ้น

30,000

-โครงการบรกิาร
อนิเตอร์เน็ตสาํหรบัโรงเรียน

-โครงการจดันิทรรศการ
แสดงผลงานทางการศกึษาฯ-โครงการจดัประชุม
คณะกรรมการจดัทาํ

-โครงการจดังานวนับณัฑติ
น้อย-โครงการจดัทาํแผนพฒันา
ทอ้งถิ�นอย่างมีสว่นรว่ม
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50,000

20,000 20,000 60,000 1,050,000

5,000 80,000

10,000 20,000 370,000

40,000 20,000

10,000

10,000 2,000 1,105,000

30,000 80,000 2,500,000

20,000 10,000 10,000 260,000

30,000 60,000

5,000 100,000

5,000 1,200,000

2,000 2,000 5,000

30,000 50,000 5,000

10,000 5,000

100,000 5,000

150,000

125,000-  โครงการจดัซื�อเกา้อี�
พลาสตกิ

ครุภณัฑ์สาํนกังาน

คา่บรกิารไปรษณีย์

คา่บรกิารโทรศพัท์

คา่ไฟฟ้า 70,000ค่าสาธารณูปโภค

คา่บรกิารสื�อสารและ
โทรคมนาคมคา่นํ�าประปา คา่นํ�าบาดาล 55,000

วสัดุอื�น

วสัดุการศกึษา

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 7,000

วสัดุสาํนกังาน 60,000

วสัดุการเกษตร 5,000

วสัดุกอ่สรา้ง 5,000

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

280,000

คา่อาหารเสรมิ (นม)

วสัดุเครื�องดบัเพลงิ

วสัดุงานบา้นงานครวั 15,000

วสัดุเชื�อเพลงิและหลอ่ลื�น 123,000

วสัดุกีฬา

วสัดุสาํรวจ

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 10,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 65,000

ค่าวสัดุ

วสัดุเครื�องแตง่กาย 18,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 24,000

-โครงการอาหารกลางวนั
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กท ั�ง 3 แห่งคา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซม 105,000

-โครงการอบรมให้ความรู้
ดา้นคอมพวิเตอร์และ-โครงการอาหารกลางวนั
โรงเรียนสงักดัเทศบาลเมือง

-โครงการอบรมสง่เสรมิและ
ยกระดบัมาตรฐานสนิคา้-โครงการอบรมสมัมนา
คณะกรรมการสถานศกึษา

-โครงการอบรมเพิ�ม
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน-โครงการอบรมเยาวชน
นกัเขียนจุดประกายความ

-โครงการอบรมครูและทศัน
ศกึษาดูงานในประเทศ-โครงการอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารเพื�อพฒันาคูม่ือ

-โครงการอนุรกัษ์
พนัธุกรรมพืชอนั-โครงการอนุรกัษ์และฟื� นฟู
วฒันธรรมอีสาน

180,000

-โครงการสนบัสนุน
การศกึษาสาํหรบันกัเรียน-โครงการสืบสานวถิี
วฒันธรรมและประเพณี

210,000

-โครงการสนบัสนุนการจดั
การศกึษาสาํหรบันกัเรียน
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249,600

53,000

23,000

326,000

50,000

50,000

150,000

100,000

4,680,000-  โครงการปรบัปรุงศูนย์
จดัการมูลฝอยรวมแบบครบ

โครงการจดัซื�อเครื�องย่อยกิ�ง
ไม้คา่กอ่สรา้งสิ�งสาธารณูปการ

- โครงการซ่อมแซมถงัขอ
เกี�ยวของรถเก็บขนขยะชนิด- โครงการปะผุรถเก็บขน
ขยะชนิดอดัทา้ย หมายเลข

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนสง่- โครงการจดัซื�อรถเข็นขยะ
มูลฝอย

- โครงการจดัซื�อไดโว

- โครงการจดัซื�อเลื�อยยนต์

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ์ครุภณัฑ์การเกษตร

-โครงการจดัซื�ออุปกรณ์
เครื�องเสียงใช้ในห้องประชุม-โครงการจดัซื�ออุปกรณ์
เครื�องเสียงเพิ�มเตมิใช้ใน

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

- โคมไฟกระพรบิพลงังาน
แสงอาทติย์

- โครงการจดัซื�อโตะ๊-เกา้อี�
นกัเรียน ระดบัมธัยมศกึษา- โครงการจดัซื�อโตะ๊อาหาร
พรอ้มเกา้อี�

ครุภณัฑ์การศกึษา

- โครงการจดัซื�อโตะ๊-เกา้อี�
นกัเรียน ระดบัประถมศกึษา

- โครงการจดัซื�ออุปกรณ์
กระจายสญัญาณ -โครงการจดัซื�อเครื�อง
คอมพวิเตอร์

- โครงการจดัซื�อเครื�อง
สาํรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA- โครงการจดัซื�อจอภาพ 
LCD หรือ LED ขนาดไม่

- โครงการจดัซื�อเครื�อง
คอมพวิเตอร์- โครงการจดัซื�อเครื�อง
คอมพวิเตอร์โน้ตบุค้ สาํหรบั

-  โครงการจดัซื�อเครื�องพมิพ์

- โครงการจดัซื�อ
คอมพวิเตอร์พรอ้มเครื�อง

69,900

-โครงการจดัซื�อ
เครื�องปรบัอากาศชนิดครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

- โครงการจดัซื�อตูเ้ก็บ
เอกสารประจาํหน่วย

5,000

- โครงการจดัซื�อโตะ๊ครู
พรอ้มเกา้อี� ระดบั 3-6

- โครงการจดัซื�อ
เครื�องปรบัอากาศพรอ้มตดิต ั�ง

69,000

- โครงการจดัซื�อตูเ้ก็บ
อุปกรณ์ทางการแพทย์

5,000

- โครงการจดัซื�อ
เครื�องปรบัอากาศชนิดแขวน- โครงการจดัซื�อ
เครื�องปรบัอากาศชนิด

- โครงการจดัซื�อ
เครื�องปรบัอากาศ- โครงการจดัซื�อ
เครื�องปรบัอากาศ พรอ้มตดิต ั�ง

- โครงการจดัซื�อเครื�องถา่ย
เอกสาร

50,000

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

-  โครงการจดัซื�อโตะ๊พบั
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204,000

660,000

308,000

791,000

252,000

571,000

697,000

229,000

214,000

627,000

366,000

157,000

388,000

303,000

248,000

399,000

991,000

261,000

262,000

53,000

300,000

528,000

638,000

เงนิอุดหนุนองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิ�น

- โครงการจดัทาํอฒัจนัทร์

-โครงการกอ่สรา้งป้าย
ประชาสมัพนัธ์  บรเิวณหน้า

- โครงการกอ่สรา้งป้าย
ประชาสมัพนัธ์ บรเิวณสี�- โครงการจดัทาํเสาธงกีฬา 
พรอ้มฐาน

- โครงการปรบัปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารตา่ง ๆ

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุง
ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง- โครงการปรบัปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียน 

- โครงการจดัทาํหลงัคา
บรเิวณสนามเด็กเลน่- โครงการปรบัปรุงห้องกอง
วชิาการและแผนงาน

- โครงการวางทอ่และปรบั
พื�นที�หลงัอาคารเรียน 1 คา่ตอ่เตมิหรือดดัแปลง
อาคารบา้นพกั

- โครงการขยายผวิจราจร ค.
ส.ล. พรอ้มวางทอ่ระบายนํ�า - โครงการปรบัปรุงผวิจราจร
 ซอยหลงับรษิทัอาดมัส์ จาก

- โครงการกอ่สรา้งสะพาน 
ค.ส.ล. (ขา้งทางรถไฟ)- โครงการกอ่สรา้งอา่งลา้ง
ถว้ย-ชาม

- โครงการกอ่สรา้งผวิจราจร
 ค.ส.ล. ซอยเลียบกาํแพงวดั- โครงการกอ่สรา้งราง
ระบายนํ�า ค.ส.ล.ทางเขา้

- โครงการกอ่สรา้งทอ่
ระบายนํ�า ถนนโพธิ�ชยั- โครงการกอ่สรา้งทอ่
ระบายนํ�าซอยเชื�อมถนน

- โครงการกอ่สรา้งทอ่
ระบายนํ�า ค.ส.ล. พรอ้ม- โครงการกอ่สรา้งทอ่
ระบายนํ�า ซอยแยกซอย

- โครงการกอ่สรา้งทอ่
ระบายนํ�า ค.ส.ล. ถนนซอย- โครงการกอ่สรา้งทอ่
ระบายนํ�า ค.ส.ล. ถนนยิ�งยง 

- โครงการกอ่สรา้งทอ่
ระบายนํ�า ค.ส.ล. ซอยแจง้- โครงการกอ่สรา้งทอ่
ระบายนํ�า ค.ส.ล. ซอยแยก

- โครงการกอ่สรา้งทอ่
ระบายนํ�า  ค.ส.ล. ซอย- โครงการกอ่สรา้งทอ่
ระบายนํ�า  ซอยธรรมาภสิมยั

- โครงการกอ่สรา้งถนน ค.
ส.ล.ซอยสมบตัพิฒันา- โครงการกอ่สรา้งถนน ค.
ส.ล.พรอ้มทอ่ระบายนํ�า ค.

- โครงการกอ่สรา้งถนน ค.
ส.ล. ซอยแยกถนนศรีบุญ- โครงการกอ่สรา้งถนน ค.
ส.ล. พรอ้มทอ่ระบายนํ�า ค.

- โครงการกอ่สรา้งถนน ค.
ส.ล. ซอยแจง้สนิท  ซอย  13 - โครงการกอ่สรา้งถนน ค.
ส.ล. ซอยแยกถนนเลี�ยงเมือง

- โครงการกอ่สรา้งถนน  ค.
ส.ล. พรอ้มทอ่ระบายนํ�า  ค.- โครงการกอ่สรา้งถนน ค.
ส.ล.  ซอยไทยประทาน

-โครงการกอ่สรา้งห้องเก็บ
พสัดุ (สาํนกัปลดัเทศบาล)คา่กอ่สรา้งสิ�งสาธารณูปโภค

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสรา้ง
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420,000
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1,082,500 11,788,700 5,358,300 34,309,900 860,000รวม 18,205,500 3,400,000 8,577,900

เงนิอุดหนุนสว่นราชการ 80,000 30,000

เงนิอุดหนุนเอกชน 160,000 585,000
งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุนกจิการที�เป็น
สาธารณประโยชน์

350,000



1,852,100

716,800

50,000

1,985,700

270,000

7,921,900

603,000

2,440,000

2,002,000

364,000

351,000 351,000

3,563,700 3,563,700

459,000 459,000

1,430,000 1,430,000

351,000 351,000

2,609,800 1,399,000 10,421,400

7,700 73,200

11,800 193,400 1,267,200

333,900 146,900 1,028,400

1,281,200 13,008,200 40,430,800

1,363,200

1,754,200 1,073,600 10,506,600

685,200 996,000

60,000 175,000 569,000

179,000 179,000

72,000 100,000 228,300

580,200

25,000 60,000 307,000

760,000 2,461,600 15,409,800

1,050,000 1,050,000

100,000

20,000 20,000

40,000

1,049,200

5,000

50,300

544,200

150,000

423,700

67,200

16,531,000

1,363,200

842,400

244,600

3,120,000

แผนงานการศึกษา
แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน

แผนงาน

บริหารงานท ั�วไป
รวม
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10,000 10,000

60,000

50,000

85,000

5,000 5,000

50,000

20,000

60,000
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20,000
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50,000

50,000

430,000 630,000
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100,000
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3,000,000

100,000

30,000

1,750,000

3,000,000

100,000

200,000

50,000

200,000

200,000
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100,000

15,000 15,000

10,000 10,000
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1,500,000 1,500,000

50,000

15,000

300,000

100,000

50,000

50,000
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20,000

681,300

426,800

408,800

743,200

2,701,3002,701,300

408,800

743,200

681,300
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50,000

50,000

300,000

100,000
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30,000
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40,000

10,000

33,600

200,000

40,000
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551,500

465,000

210,000

100,000

180,000

400,000

150,000

25,000 25,000

180,000

50,000

200,000

30,000 30,000

3,720,000

1,719,200

335,000 450,000 2,190,000

45,000 158,000

70,000 60,000 594,000

25,000 180,000 420,600

10,000

11,000 80,000 1,228,000

275,000 400,000 3,568,000

6,000

90,000 90,000

15,000 67,600 402,600

370,000

5,829,100

20,000 135,000

25,000 50,000 1,290,000

7,000 18,000 46,000

20,000 230,000 475,000

3,000 18,000

30,000

500,000 510,000

35,000 112,000 457,000

36,000 2,800,000 3,456,000

100,000 100,000

100,000 120,000

125,000

20,000

150,000

400,000

10,000

30,000

5,000

80,000

5,000

5,000

5,829,100

5,000

160,000

6,000

10,000

40,000

90,600

10,000

1,719,200

150,000

3,720,000

200,000

180,000

400,000

150,000

100,000

465,000

551,500
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40,000
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500,000 826,000

30,000 30,000

95,000 95,000

50,000

50,000

150,000

100,000

4,680,000

90,000

40,000

33,000

37,500

111,000

196,000

50,000
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204,000

660,000

308,000

791,000
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571,000

697,000

229,000

214,000
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366,000
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248,000
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991,000

261,000
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300,000

55,000

528,000
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400,000

70,000
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200,000

200,000

50,000 50,000

100,000

240,000

100,000 100,000

15,000 15,000

240,000

100,000

200,000

200,000

70,000

400,000

55,000
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1,165,000

50,000 400,000

125,000 30,000 8,015,000

9,177,900 37,830,600 191,000,00060,408,700

7,300,000
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