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ทา่นประธานสภาฯ  และสมาชกิสภาเทศบาล

1. สถานะการคลงั

1.1 งบประมาณรายจา่ยท ั�วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วนัที� 30 มถิุนายน 2559 เทศบาล
เมืองบา้นไผม่ีสถานะการเงนิดงันี�

1.1.1  เงนิฝากธนาคารท ั�งสิ�น  167,056,415.40  บาท

1.1.2  เงนิสะสม  109,091,282.47  บาท

1.1.3  ทุนสาํรองเงนิสะสม  36,209,336.40  บาท

         รวม  39,000   บาท

         รวม    17,496,100      บาท

1.2 เงนิกูค้งคา้ง  56,598,901.36  บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2558

คาํแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

บดันี� ถงึเวลาที�คณะผูบ้รหิารของเทศบาลจะไดนํ้าเสนอรา่งเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจาํปีตอ่

สภาเทศบาลอีกคร ั�งหนึ�ง  ฉะนั�น ในโอกาสนี�คณะผูบ้รหิารเทศบาล จงึขอชี�แจงใหท้า่นประธานและสมาชกิทุกทา่นได้
ทราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดาํเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดงัตอ่ไปนี�

1.1.4  รายการกนัเงนิไวแ้บบกอ่หนี�ผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย  จาํนวน     1    โครงการ

1.1.5  รายการที�ไดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หนี�ผูกพนั  จาํนวน     8    โครงการ

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2558

(1) รายรบัจรงิท ั�งสิ�น  184,679,826.29 บาท  ประกอบดว้ย

หมวดภาษีอากร 9,840,558.21      บาท

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 5,245,468.50      บาท

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 3,332,936.80      บาท

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,199,552.97      บาท

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 671,697.00          บาท

หมวดรายไดจ้ากทุน -                       บาท

หมวดภาษีจดัสรร 103,916,099.81  บาท

หมวดเงนิอุดหนุนท ั�วไป 60,473,513.00    บาท

(2) เงนิอุดหนุนที�รฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์ 39,861,985.00 บาท

(3) รายจา่ยจรงิ  จาํนวน   176,299,731.65    บาท  ประกอบดว้ย

งบกลาง 15,328,865.75    บาท

งบบุคลากร  (หมวดเงนิเดือน คา่จา้งประจาํ และคา่จา้งช ั�วคราว) 61,457,171.58    บาท

งบดาํเนินงาน (หมวดคา่ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค) 58,492,833.93    บาท

งบลงทุน  (หมวดครุภณัฑ์ ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง) 32,477,355.00    บาท

งบรายจา่ยอื�น  (หมวดรายจา่ยอื�น) -                       บาท

งบเงนิอุดหนุน (หมวดเงนิอุดหนุน) 8,543,505.39      บาท

(4) รายจา่ยที�จา่ยจากเงนิอุดหนุนที�รฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์ 38,938,697.00    บาท

(5) มีการจา่ยเงนิสะสมเพื�อดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที� จาํนวน 6,430,101.00      บาท

(6) รายจา่ยที�จา่ยจากเงนิทุนสาํรองเงนิสะสม -                       บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกจิการสถานธนานุบาล กจิการสถานธนานุบาลเทศบาลบา้นไผ่

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีรายรบัจรงิ  14,260,762.59   บาท 
รายจา่ยจรงิ  9,518,232.70   บาท

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

ยืมเงนิสะสมจากเทศบาล -                       บาท



รายรบัจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560

รายได้จดัเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 9,840,558.21          9,400,000.00         10,800,000.00       

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 5,245,468.50          5,070,000.00         5,820,000.00         

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 3,332,936.80          2,593,000.00         3,330,000.00         

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,199,552.97          1,300,000.00         1,500,000.00         

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 671,697.00             536,000.00            640,000.00             

หมวดรายไดจ้ากทุน -                          1,000.00                 1,000.00                 

รวมรายได้จดัเก็บเอง 20,290,213.48       18,900,000.00      22,091,000.00      

รายได้ที�รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

หมวดภาษีจดัสรร 103,916,099.81      103,100,000.00     108,700,000.00     

รวมรายได้ที�รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น 103,916,099.81     103,100,000.00    108,700,000.00    

รายได้ที�รฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

หมวดเงนิอดุหนุนท ั�วไป 60,473,513.00        69,000,000.00       102,209,000.00     

รวมรายได้ที�รฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น 60,473,513.00       69,000,000.00      102,209,000.00    

รวม 184,679,826.29     191,000,000.00    233,000,000.00    

รายรบั

คาํแถลงงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อาํเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น

รวม 184,679,826.29     191,000,000.00    233,000,000.00    



รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 15,328,865.75       18,205,500.00        51,848,800.00         

งบบคุลากร 61,457,171.58       72,241,500.00        80,287,200.00         

งบดาํเนินงาน 58,492,833.93       71,666,300.00        72,243,400.00         

งบลงทุน 32,477,355.00       19,291,700.00        20,029,600.00         

งบรายจา่ยอื�น -                          - -                           

งบเงนิอดุหนุน 8,543,505.39         9,595,000.00          8,591,000.00           

รวมจ่ายจากงบประมาณ 176,299,731.65    191,000,000.00     233,000,000.00     

รวม 176,299,731.65    191,000,000.00     233,000,000.00     

คาํแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อาํเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น

รายจ่าย

หมายเหตุ 

1. งบบคุลากร หมายถงึ เงนิเดือน คา่จา้งประจาํ และคา่จา้งช ั�วคราว

2. งบดาํเนินงาน หมายถงึ คา่ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ และคา่สาธารณูปโภค

3. งบลงทุน  หมายถงึ  ครุภณัฑ์ ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง

4. งบรายจา่ยอื�น หมายถงึ หมวดรายจา่ยอื�น



1 ประมาณการรายจ่าย  ปีงบประมาณ  2560 233,000,000.00      บาท (1)

2 งบประมาณรายจ่ายในการบริหารงานบุคคลตาม มาตรา 35 ฯ ตามรายการดงัต่อไปนี�

ลําดบัที� ประเภท งบประมาณ หมายเหตุ

1 เงนิเดือนพนกังานเทศบาล 27,496,600.00         

2 เงนิเพิ�มตา่งๆ ของพนกังานเทศบาลฯ 1,918,500.00            

3 เงนิคา่จา้งประจาํ 11,310,600.00         

4 เงนิเพิ�มตา่งๆ ของลูกจา้งประจาํ 125,800.00               

5 เงนิคา่จา้งช ั�วคราว 11,694,000.00         

6 เงนิเพิ�มตา่งๆ ของลูกจา้งช ั�วคราว 481,700.00               

7 เงนิสวสัดกิารช่วยเหลือบตุร -                            

8 เงนิสวสัดกิารช่วยเหลือการศกึษาบตุร 706,200.00               

9 เงนิสวสัดกิารช่วยเหลือคา่เช่าบา้น 21,600.00                 

10 เงนิช่วยเหลือคา่จดัการงานศพพนกังาน / ลูกจา้งที�ตายในระหวา่งรบัราชการ 50,000.00                 

11 เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 660,000.00               

12 เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ�น 2,615,900.00            

13 เงนิบาํเหน็จลูกจา้งประจาํ 432,800.00               

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

15 เงนิคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�น 100,000.00               

16 เงนิคา่ตอบแทนพนกังานเทศบาลที�ลาออกจากราชการ  ตามโครงการมาตรการ -                            

คา่ใช้จ่ายในการบรหิารงานบุคคลตาม  มาตรา  35 

 แห่งพระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบุคคลสว่นท้องถิ�น  พ.ศ. 2542

16 เงนิคา่ตอบแทนพนกังานเทศบาลที�ลาออกจากราชการ  ตามโครงการมาตรการ -                            

เปลี�ยนอาชีพพนกังานเทศบาล

17 สง่ใช้เงนิยืมสะสมเงนิประจาํตาํแหน่งพนกังานเทศบาลสายบรหิาร -                            

18 สง่ใช้เงนิยืมสะสมคา่ตอบแทนรายเดือนพนกังานเทศบาลสายบรหิาร -                            

19 สง่ใช้เงนิยืมสะสมเงนิบาํเหน็จลูกจา้งประจาํ -                            

รวม 57,977,700.00        (2)

หมายเหตุ   :  คดิเป็นรอ้ยละ  24.88  ของรายจา่ยที�ต ั�งจา่ยจากรายไดร้วมเงนิอดุหนุนในปีงบประมาณ  2560

การคาํนวณ      =      ยอดรวมคา่ใช้จา่ยในการบรหิารงานบคุคล  ปีงบประมาณ 2560   x  100

ประมาณการรายจา่ย  ปีงบประมาณ  2560

57,977,700.00                                                                        X  100 24.88       %

233,000,000.00



สว่นที� 2

งบประมาณรายจ่าย

เรื�อง

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อาํเภอบา้นไผ่   จงัหวดัขอนแกน่

เทศบญัญตัิ

ของ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



ยอดรวม

ดา้นบรหิารท ั�วไป

แผนงานบรหิารท ั�วไป 40,836,400                 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 9,353,700                   

ดา้นการบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา 60,520,900                 

แผนงานสาธารณสขุ 9,451,600                   

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 810,000                       

แผนงานเคหะและชุมชน 38,735,100                 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 7,203,700                   

ประจําปีงบประมาณ    2560

ของ เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อาํเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น

ดา้น

บนัทกึหลกัการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบญัญตั ิงบประมาณรายจ่าย

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 7,203,700                   

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 2,300,000                   

ดา้นเศรษฐกจิ

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 10,973,200                 

แผนงานการพาณิชย์ 966,600                       

ดา้นการดาํเนินงานอื�น

แผนงานงบกลาง 51,848,800                 

233,000,000              งบประมาณรายจ่ายท ั�งสิ�น



14,657,300 5,890,800 23,899,300

5,965,700 0 5,965,700

8,691,600 5,890,800 17,933,600

7,800,000 1,919,000 12,327,000

499,000 155,000 673,000

4,265,000 1,080,000 7,165,000

746,000 439,000 1,404,000

2,290,000 245,000 3,085,000

3,500,000 50,100 4,570,100

2,950,000 50,100 4,020,100

550,000 0 550,000

40,000 0 40,000

40,000 0 40,000

25,997,300 7,859,900 40,836,400

1,257,100 6,023,700

1,257,100 6,023,700

1,108,000 3,225,000

87,000 157,000

920,000 2,270,000

101,000 693,000

0 105,000

งบบุคลากร 3,351,200

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 3,351,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อาํเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแกน่

แผนงานบริหารงานท ั�วไป

งาน

งานบริหารท ั�วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลงั รวมงบ

    คา่วสัดุ 219,000

    คา่สาธารณูปโภค 550,000

งบลงทุน 1,020,000

งบดําเนินงาน 2,608,000

    คา่ตอบแทน 19,000

    คา่ใช้สอย 1,820,000

รวมงบ

    เงินอุดหนุน 0

                                             รวม 6,979,200

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

    คา่ครุภณัฑ์ 1,020,000

    คา่ที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 0

งบเงินอุดหนุน 0

งบบุคลากร 4,766,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 4,766,600

งบดําเนินงาน 2,117,000

งาน

งานเทศกิจ
งานป้องกนัภยัฝ่ายพล
เรือนและระงบัอคัคีภยั

    คา่สาธารณูปโภค 105,000

    คา่ตอบแทน 70,000

    คา่ใช้สอย 1,350,000

    คา่วสัดุ 592,000



0 105,000

0 105,000

2,365,100 9,353,700

29,660,900 0 29,660,900

29,660,900 0 29,660,900

3,343,900 700,000 21,408,000

239,700 0 239,700

2,009,200 650,000 14,641,800

360,000 50,000 5,781,500

735,000 0 745,000

133,000 400,000 2,464,000

33,000 0 1,104,000

100,000 400,000 1,360,000

0 360,000 6,988,000

0 360,000 6,988,000

33,137,800 1,460,000 60,520,900

1,719,500 314,600 806,500 3,137,000

1,719,500 314,600 806,500 3,137,000

757,400 229,400 1,850,800 5,052,600

71,000 18,000 14,000 108,000

386,400 186,400 1,366,800 4,029,600

260,000 25,000 170,000 575,000

40,000 0 300,000 340,000

0 0 1,242,000 1,242,000

0 0 1,087,000 1,087,000

งบเงินอุดหนุน 105,000

    เงินอุดหนุน 105,000

งานศึกษาไม่กําหนด
ระดบั

รวมงบ

งบบุคลากร 0

                                             รวม 6,988,600

แผนงานการศึกษา

งาน
งานบริหารท ั�วไป
เกี�ยวกบัการศึกษา

งานระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา

    คา่ใช้สอย 11,982,600

    คา่วสัดุ 5,371,500

    คา่สาธารณูปโภค 10,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 0

งบดําเนินงาน 17,364,100

    คา่ตอบแทน 0

งบเงินอุดหนุน 6,628,000

    เงินอุดหนุน 6,628,000

                                             รวม 25,923,100

งบลงทุน 1,931,000

    คา่ครุภณัฑ์ 1,071,000

    คา่ที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 860,000

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวมงบ

งบบุคลากร 296,400

แผนงานสาธารณสุข

งาน
งานบริหารท ั�วไป

เกี�ยวกบัสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื�น

    คา่ใช้สอย 2,090,000

    คา่วสัดุ 120,000

    คา่สาธารณูปโภค 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 296,400

งบดําเนินงาน 2,215,000

    คา่ตอบแทน 5,000

งบลงทุน 0

    คา่ครุภณัฑ์ 0



0 0 155,000 155,000

20,000 0 0 20,000

20,000 0 0 20,000

2,496,900 544,000 3,899,300 9,451,600

810,000

810,000

810,000

5,239,900 6,286,600 474,600 12,374,300

5,239,900 6,286,600 474,600 12,374,300

6,682,000 12,282,800 655,600 21,644,800

148,000 190,000 10,000 348,000

1,864,000 9,552,800 345,600 13,576,800

4,670,000 2,490,000 300,000 7,660,000

0 50,000 0 60,000

500,000 166,000 680,000 3,278,000

0 166,000 680,000 2,778,000

500,000 0 0 500,000

1,000,000 438,000 0 1,438,000

1,000,000 438,000 0 1,438,000

13,421,900 19,173,400 1,810,200 38,735,100

งบเงินอุดหนุน 0

    เงินอุดหนุน 0

                                             รวม 2,511,400

    คา่ที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 0

งบดําเนินงาน 810,000

    คา่ใช้สอย 810,000

                                             รวม 810,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งาน
งานสวสัดิการสงัคมและ

สงัคมสงเคราะห์
รวมงบ

งานบําบดันํ�าเสีย รวมงบ

งบบุคลากร 373,200

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน

งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ
งานกําจดัขยะมูลฝอย

และสิ�งปฏิกูล

    คา่ใช้สอย 1,814,400

    คา่วสัดุ 200,000

    คา่สาธารณูปโภค 10,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 373,200

งบดําเนินงาน 2,024,400

    คา่ตอบแทน 0

รวมงบ

งบเงินอุดหนุน 0

    เงินอุดหนุน 0

                                             รวม 4,329,600

งบลงทุน 1,932,000

    คา่ครุภณัฑ์ 1,932,000

    คา่ที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 0

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งานบริหารท ั�วไป
เกี�ยวกบัสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน



2,981,200 2,981,200

2,981,200 2,981,200

409,000 4,209,000

15,000 15,000

210,000 4,010,000

184,000 184,000

13,500 13,500

13,500 13,500

3,403,700 7,203,700

550,000 2,300,000

550,000 2,300,000

550,000 2,300,000

1,834,800 1,834,800

1,834,800 1,834,800

676,400 676,400

10,000 10,000

286,400 286,400

130,000 130,000

250,000 250,000

0 8,462,000

0 8,462,000

2,511,200 10,973,200

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 0

งบดําเนินงาน 3,800,000

งบลงทุน 0

    คา่ครุภณัฑ์ 0

                                             รวม 3,800,000

    คา่ตอบแทน 0

    คา่ใช้สอย 3,800,000

    คา่วสัดุ 0

รวมงบ

งบดําเนินงาน 1,750,000

    คา่ใช้สอย 1,750,000

                                             รวม 1,750,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งาน

งานกีฬาและนนัทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรม

ท้องถิ�น
รวมงบ

งบบุคลากร 0

    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 0

งบดําเนินงาน 0

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งานบริหารท ั�วไป
เกี�ยวกบัอุตสาหกรรม

และการโยธา

งานก่อสรา้งโครงสรา้ง
พื�นฐาน

    คา่สาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 8,462,000

    คา่ที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง 8,462,000

    คา่ตอบแทน 0

    คา่ใช้สอย 0

    คา่วสัดุ 0

                                             รวม 8,462,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน

งานโรงฆ่าสตัว์ รวมงบ



376,000

376,000

590,600

12,000

375,600

95,000

108,000

966,600

51,848,800

51,848,800

51,848,800

งบบุคลากร 376,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 376,000

งบดําเนินงาน 590,600

งานโรงฆ่าสตัว์ รวมงบ

    คา่สาธารณูปโภค 108,000

                                             รวม 966,600

แผนงานงบกลาง

    คา่ตอบแทน 12,000

    คา่ใช้สอย 375,600

    คา่วสัดุ 95,000

    งบกลาง 51,848,800

                                             รวม 51,848,800

งาน

งบกลาง รวมงบ

งบกลาง 51,848,800



โดยที�เป็นการสมควรต ั�งงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศยัอาํนาจตามความใน

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

สภาเทศบาลเมอืงบา้นไผ ่และโดยอนุมตัขิองผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแกน่ 

ขอ้ 1 เทศบญัญตันีิ� เรียกวา่ เทศบญัญตั ิงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขอ้ 2 เทศบญัญตันีิ�ใหใ้ช้บงัคบัต ั�งแตว่นัที�  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เป็นตน้ไป

ขอ้ 3 งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เป็นจาํนวนรวมท ั�งสิ�น  246,992,450 บาท

ขอ้ 4 งบประมาณรายจา่ยท ั�วไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุนท ั�วไป 

เป็นจาํนวนรวมท ั�งสิ�น 233,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงาน ไดด้งันี�

ยอดรวม

เทศบญัญตัิ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ    2560

แผนงาน

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อาํเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น

ยอดรวม

ด้านบริหารท ั�วไป

แผนงานบรหิารท ั�วไป 40,836,400                          

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 9,353,700                            

ด้านการบริการชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา 60,520,900                          

แผนงานสาธารณสขุ 9,451,600                            

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 810,000                               

แผนงานเคหะและชุมชน 38,735,100                          

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 7,203,700                            

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 2,300,000                            

ด้านเศรษฐกจิ

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 10,973,200                          

แผนงานการพาณิชย์ 966,600                               

ด้านการดําเนินงานอื�น

แผนงานงบกลาง 51,848,800                          

233,000,000                      

แผนงาน

งบประมาณรายจ่ายท ั�งสิ�น



ขอ้ 5 งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้เป็นจาํนวนรวมท ั�งสิ�น 13,992,450 บาท ดงันี�

ยอดรวม

งบกลาง 5,705,250                            

งบบุคลากร 1,480,000                            

งบดําเนินการ 1,251,000                            

งบลงทุน -                                       

งบรายจ่ายอื�น 5,556,200                            

13,992,450                        

ขอ้ 6 ใหน้ายกเทศมนตรี ปฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิงบประมาณที�ไดร้บัอนุมตั ิ ใหเ้ป็นตามระเบยีบ

การเบกิจา่ยเงนิของเทศบาล

ขอ้ 7 ใหน้ายกเทศมนตรี มหีน้าที�รกัษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญตันีิ�

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

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

รวมรายจ่าย

(นายจริะบรูณ์  ปญัญารตันวงศ์)

งบ

ตาํแหน่ง

(ลงนาม)    

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

เห็นชอบ

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

รองนายกเทศมนตรี รกัษาราชการแทน

      นายกเทศมนตรีเมอืงบา้นไผ่



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

                5,853,796.76 6,078,128.76               7,004,434.46               12.85

                   233,016.00 230,540.75                   321,826.75                   0.00

                1,753,000.00 2,119,990.00               2,399,228.00               22.73

                     73,314.00 59,706.00                     90,440.00                     25.00

              7,913,126.76 8,488,365.51              9,815,929.21              

127,101.00                  86,241.00                     135,660.00                   16.67

17,580.00                     27,132.00                     12.00     คา่ธรรมเนียมโรงพกัสตัว์ 25,000 % 28,000

     คา่ธรรมเนียมโรงฆา่สตัว์ 120,000 % 140,000

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต

รวมหมวดภาษีอากร 9,400,000 10,800,000

     อากรการฆา่สตัว์ 80,000 % 100,000

     ภาษีป้าย 2,200,000 % 2,700,000

     ภาษีบาํรุงทอ้งที� 270,000 % 270,000

     ภาษีโรงเรือนและที�ดนิ 6,850,000 % 7,730,000

หมวดภาษีอากร

รายรบัจริง ประมาณการ

ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

อาํเภอ บา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแกน่

 

รายงานประมาณการรายรบั

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

เทศบาลเมอืงบา้นไผ่

17,580.00                     27,132.00                     

8,972.50                      11,843.70                     11,128.60                     0.00

1,560.00                      900.00                          80.00                            0.00

0.00 0.00 0.00 -90.00

41,619.60                    40,804.20                     23,265.90                     0.00

2,552,508.00               3,037,870.00               3,569,235.00               10.53

55,000.00                    55,000.00                     55,000.00                     0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

23,430.00                    26,220.00                     25,150.00                     0.00

50,070.00                    60,660.00                     52,330.00                     10.00

0.00 0.00 0.00 0.00

25,590.00                    26,430.00                     18,720.00                     0.00

7,470.00                      7,350.00                       6,920.00                       0.00

0.00 6,190.00                       5,940.00                       20.00

0.00 0.00 0.00 18.75

                   322,350.00 264,610.00                   452,200.00                   15.00

73,000.00                    93,050.00                     55,800.00                     37.50

37,740.00                    1,150.00                       1,640.00                       
100.00

     คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายรกัษาความสะอาดและความเป็น
ระเบยีบเรียบรอ้ยของบา้นเมอืง

1,000 % 2,000

     คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก 40,000 % 55,000

     คา่ธรรมเนียมอื�น ๆ 400,000 % 460,000

     คา่ธรรมเนียมกาํจดัขยะมลูฝอย 1,600,000 % 1,900,000

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย์ 5,000 % 6,000

     คา่ธรรมเนียมการแพทย์ 8,000 % 8,000

     คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัโรคพษิสนุขับา้ 25,000 % 25,000

     คา่ธรรมเนียมการฉีดวคัซีน / ใบรบัรองการฉีดวคัซีน 0 % 0

     คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบับตัรประจาํตวัประชาชน 50,000 % 55,000

     คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัทะเบยีนราษฎร 25,000 % 25,000

     คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ั�งแผน่ประกาศหรือแผน่ปลวิ
เพื�อการโฆษณา

40,000 % 40,000

     คา่ธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิ�งปฏกิลู 55,000 % 55,000

     คา่ธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย 1,900,000 % 2,100,000

     คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัการควบคมุอาคาร 40,000 % 40,000

     คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัการจดัระเบยีบจอดยานยนต์ 10,000 % 1,000

     คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัใบอนุญาตการพนนั 1,000 % 1,000

     คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัใบอนุญาตการขายสรุา 15,000 % 15,000

37,740.00                    1,150.00                       1,640.00                       

0.00 220.00                          340.00                          0.00

0.00 18,360.00                     17,500.00                     47.06

0.00 12,730.00                     17,640.00                     66.67     คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายสาธารณสขุ 15,000 % 25,000

     คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายบตัรประจาํตวัประชาชน 17,000 % 25,000

     คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายการทะเบยีนราษฎร 1,000 % 1,000



592,885.00                  174,951.00                   155,726.00                   50.00

401,220.00                  302,600.00                   421,250.00                   
12.50

0.00 49,330.00                     71,870.00                     0.00

0.00 61,700.00                     89,300.00                     33.33

2,540.00                      2,160.00                       2,320.00                       50.00

12,945.00                    10,955.00                     9,915.00                       
0.00

0.00 10,420.00                     15,360.00                     100.00

              4,336,001.10                4,379,324.90                5,241,422.50

0.00 0.00 77,172.00                     92.50

1,265,430.00               1,231,800.00               1,595,140.00               14.29

1,433,108.87               1,559,496.86               1,660,624.80               43.40

0.00 0.00 0.00 0.00

              2,698,538.87                2,791,296.86                3,332,936.80

                1,046,082.31 1,383,099.75               1,199,552.97               15.38

0.00 0.00 0.00 0.00     เงนิช่วยเหลือทอ้งถิ�นจากกจิการเฉพาะการ 0 % 0

     เงนิช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล 1,300,000 % 1,500,000

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 2,593,000 3,330,000

     เงนิปนัผลหรือเงนิรางวลัตา่งๆ 1,000 % 1,000

     ดอกเบี�ย 1,152,000 % 1,652,000

     คา่เช่าหรือบรกิารสถานที� 1,400,000 % 1,600,000

     คา่เช่าที�ดนิ 40,000 % 77,000

หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ

รวมหมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 5,070,000 5,820,000

     คา่ใบอนุญาตอื�นๆ 10,000 % 20,000

     คา่ใบอนุญาตเกี�ยวกบัการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสยีง 10,000 % 10,000

     คา่ใบอนุญาตเกี�ยวกบัการควบคมุอาคาร 2,000 % 3,000

     คา่ใบอนุญาตจาํหน่ายสนิคา้ในที�หรือทางสาธารณะ 75,000 % 100,000

     คา่ใบอนุญาตจดัต ั�งสถานที�จาํหน่ายอาหารหรือสถานที�สะสม
อาหารในครวั หรือพื�นที�ใด ซึ�งมพีื�นที�เกนิ 200 ตารางเมตร

80,000 % 80,000

     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรบักจิการที�เป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ

400,000 % 450,000

     คา่ปรบัการผดิสญัญา 100,000 % 150,000

0.00 0.00 0.00 0.00

              1,046,082.31                1,383,099.75                1,199,552.97

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 -100.00

203,500.00                  356,100.00                   437,308.00                   33.33

27,493.00                    25,435.00                     31,895.00                     20.00

954,967.00                  385,867.00                   202,494.00                   0.00

              1,185,960.00                   767,402.00                   671,697.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00  - 2,888,548.55               -50.00

56,255,399.38             60,495,683.84             61,113,046.07             4.92

13,798,842.24             14,523,885.34             14,179,723.74             6.67

1,223,695.66               705,656.58                   675,882.97                   0.00

5,009,665.82               5,446,082.91               6,072,233.33               5.00     ภาษีสรุา 6,000,000 % 6,300,000

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 700,000 % 700,000

     ภาษีมลูคา่เพิ�มตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ้ 15,000,000 % 16,000,000

     ภาษีมลูคา่เพิ�มตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 61,000,000 % 64,000,000

     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลื�อน 2,000,000 % 1,000,000

หมวดภาษีจดัสรร

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,000 1,000

     รายไดจ้ากทุนอื�นๆ 0 % 0

     คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ 1,000 % 1,000

หมวดรายได้จากทุน

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 536,000 640,000

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอื�นๆ 210,000 % 210,000

     คา่จาํหน่ายแบบพมิพ์และคาํรอ้ง 25,000 % 30,000

     คา่ขายแบบแปลน 300,000 % 400,000

     เงนิที�มผีูอ้ทุศิให้ 1,000 % 0

     คา่จาํหน่ายเวชภณัฑ์ 0 % 0

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,300,000 1,500,000

     เงนิช่วยเหลือทอ้งถิ�นจากกจิการเฉพาะการ 0 % 0

5,009,665.82               5,446,082.91               6,072,233.33               5.00

10,945,382.41             7,407,752.16               10,459,467.21             23.00

166,323.85                  208,225.95                   175,771.14                   0.00

1,820,958.90               1,520,349.84               1,465,847.80               0.00     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 1,600,000 % 1,600,000

     คา่ภาคหลวงแร่ 200,000 % 200,000

     ภาษีสรรพสามติ 10,000,000 % 12,300,000

     ภาษีสรุา 6,000,000 % 6,300,000



6,287,409.00               7,141,199.00               6,885,579.00               
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

            95,507,677.26              97,448,835.62            103,916,099.81

              50,131,012.00 54,596,489.00             60,473,513.00             48.13

            50,131,012.00              54,596,489.00              60,473,513.00

          162,818,398.30            169,854,813.64            184,651,151.29รวมทุกหมวด 191,000,000 233,000,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนท ั�วไป 69,000,000 102,209,000

     เงนิอดุหนุนท ั�วไป สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที�และ
ภารกจิถา่ยโอนเลือกทาํ

69,000,000 % 102,209,000

หมวดเงินอุดหนุนท ั�วไป

รวมหมวดภาษีจดัสรร 103,100,000 108,700,000

     ภาษีจดัสรรอื�นๆ 0 % 0

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวล
กฎหมายที�ดนิ

6,600,000 % 6,600,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั�วไป

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

ประมาณการรายรบัรวมท ั�งสิ�น 233,000,000   บาท  แยกเป็น

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อาํเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแกน่

ประมาณการโดยคาดวา่จะเก็บไดจ้ากการตรวจสอบในแผนที�ภาษีและทะเบียน
ทรพัย์สนิและ จากเกณฑ์รายไดค้า้งรบัภาษีบาํรุงทอ้งที� 270,000

ประมาณการโดยคาดวา่จะเก็บไดจ้ากการตรวจสอบในแผนที�ภาษีและทะเบียน
ทรพัย์สนิและ จากเกณฑ์รายไดค้า้งรบั

รายได้จดัเก็บ

หมวดภาษีอากร 10,800,000

ภาษีโรงเรือนและที�ดนิ 7,730,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิในปีที�ผา่นมา

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 5,820,000

คา่ธรรมเนียมโรงฆา่สตัว์ 140,000

ภาษีป้าย 2,700,000

ประมาณการโดยคาดวา่จะเก็บไดจ้ากการตรวจสอบในแผนที�ภาษีและทะเบียน
ทรพัย์สนิและ จากเกณฑ์รายไดค้า้งรบัอากรการฆา่สตัว์ 100,000

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัใบอนุญาตการขายสุรา 15,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัใบอนุญาตการพนนั 1,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมโรงพกัสตัว์ 28,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัการควบคมุอาคาร 40,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 2,100,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัการจดัระเบียบจอดยานยนต์ 1,000

โดยประมาณการรองรบัเกี�ยวกบัรายไดท้ี�อาจเกดิขึ�น

คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ั�งแผน่ประกาศหรือแผน่ปลวิเพื�อการโฆษณา 40,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัทะเบียนราษฎร 25,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ�งปฏกิูล 55,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบัโรคพษิสุนขับา้ 25,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมการแพทย์ 8,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมเกี�ยวกบับตัรประจาํตวัประชาชน 55,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา
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คา่ธรรมเนียมกาํจดัขยะมูลฝอย 1,900,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมอื�น ๆ 460,000

คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 6,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย
ของบา้นเมือง

2,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายการทะเบียนราษฎร 1,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก 55,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายสาธารณสุข 25,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ปรบัการผดิสญัญา 150,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายบตัรประจาํตวัประชาชน 25,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ใบอนุญาตจดัต ั�งสถานที�จาํหน่ายอาหารหรือสถานที�สะสมอาหารในครวั หรือ
พื�นที�ใด ซึ�งมีพื�นที�เกนิ 200 ตารางเมตร

80,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ใบอนุญาตจาํหน่ายสนิคา้ในที�หรือทางสาธารณะ 100,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรบักจิการที�เป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ 450,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ใบอนุญาตเกี�ยวกบัการโฆษณาโดยใชเ้ครื�องขยายเสียง 10,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ใบอนุญาตอื�นๆ 20,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ใบอนุญาตเกี�ยวกบัการควบคมุอาคาร 3,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่เชา่หรือบรกิารสถานที� 1,600,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

หมวดรายได้จากทรพัย์สิน 3,330,000

คา่เชา่ที�ดนิ 77,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,500,000

เงนิชว่ยเหลือจากสถานธนานุบาล 1,500,000

ดอกเบี�ย 1,652,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

เงนิปนัผลหรือเงนิรางวลัตา่งๆ 1,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 640,000

คา่ขายแบบแปลน 400,000
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คา่จาํหน่ายแบบพมิพ์และคาํรอ้ง 30,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ 1,000

โดยประมาณการรองรบัเงนิจากการขายทอดตลาด  ที�อาจเกดิขึ�น

รายได้ที�รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอื�นๆ 210,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

หมวดรายได้จากทุน 1,000

ภาษีมูลคา่เพิ�มตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 64,000,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

ภาษีมูลคา่เพิ�มตาม พ.ร.บ.จดัสรรรายไดฯ้ 16,000,000

หมวดภาษีจดัสรร 108,700,000

ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลื�อน 1,000,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

ภาษีสุรา 6,300,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

ภาษีสรรพสามติ 12,300,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

ภาษีธุรกจิเฉพาะ 700,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 1,600,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายที�ดนิ 6,600,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

คา่ภาคหลวงแร่ 200,000

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

เงนิอุดหนุนท ั�วไป สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที�และภารกจิถา่ยโอนเลือกทาํ 102,209,000

- เงนิอุดหนุนท ั�วไป – สาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหน้าที�ฯ จาํนวน 
20,429,000.-บาท  ประมาณการใกลเ้คยีงปีงบประมาณ  2559 

โดยประมาณการใกลเ้คยีงกบัรายรบัจรงิของปีที�ผา่นมา

รายได้ที�รฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น

หมวดเงินอุดหนุนท ั�วไป 102,209,000
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แผนงานบริหารท ั�วไป

งานบริหารท ั�วไป

งบบุคลากร 8,324,859.00            12,426,596.20          13,712,347.00          14,021,300               14,657,300               

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายการเมอืง) 1,881,677.00             5,381,666.00             6,154,559.00             6,154,700                  5,965,700                  

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 6,443,182.00             7,044,930.20             7,557,788.00             7,866,600                  8,691,600                  

งบดําเนินงาน 14,114,366.77          14,040,939.65          12,085,785.82          7,830,000                 7,800,000                 

หมวดคา่ตอบแทน 9,147,351.00             6,696,663.00             5,200,254.00             429,000                     499,000                     

หมวดคา่ใช้สอย 2,474,396.68             4,245,642.60             3,734,754.74             3,935,000                  4,265,000                  

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ  2560

ประมาณการรายจ่ายจริง

เทศบาลเมืองบา้นไผ่

อาํเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น

หมวดคา่ใช้สอย 2,474,396.68             4,245,642.60             3,734,754.74             3,935,000                  4,265,000                  

หมวดคา่วสัดุ 638,452.63                1,221,840.24             920,987.08                696,000                     746,000                     

หมวดคา่สาธารณูปโภค 1,854,166.46             1,876,793.81             2,229,790.00             2,770,000                  2,290,000                  

งบลงทุน 3,198,800.00            251,200.00               2,329,675.00            1,127,000                 3,500,000                 

หมวดครุภณัฑ์ 1,728,800.00             39,500.00                  1,529,675.00             227,000                     2,950,000                 
หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง 1,470,000.00             211,700.00                800,000.00                900,000                     550,000                     

งบเงินอุดหนุน 30,000.00                 30,000.00                 60,000.00                 80,000                      40,000                      

หมวดเงนิอดุหนุน 30,000.00                  30,000.00                  60,000.00                  80,000                        40,000                        

รวมงาน 25,668,025.77          26,748,735.85          28,187,807.82          23,058,300               25,997,300               

งานวางแผนสถติิและวิชาการ

งบบุคลากร 1,952,154.00            1,977,185.00            2,395,827.00            3,074,500                 3,351,200                 

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 1,952,154.00             1,977,185.00             2,395,827.00             3,074,500                  3,351,200                  

งบดําเนินงาน 1,192,591.60            1,530,761.50            2,245,831.60            4,025,600                 2,608,000                 

หมวดคา่ตอบแทน 148,761.00                35,814.00                  9,407.00                    10,000                        19,000                        

หมวดคา่ใช้สอย 748,566.00                1,144,542.00             1,520,499.00             3,371,600                  1,820,000                  

หมวดคา่วสัดุ 183,567.30                246,990.00                361,541.60                144,000                     219,000                     

หมวดคา่สาธารณูปโภค 111,697.30                103,415.50                354,384.00                500,000                     550,000                     

งบลงทุน 399,500.00               420,150.00               2,260,510.00            437,700                    1,020,000                 

หมวดครุภณัฑ์ 319,800.00                420,150.00                2,260,510.00             87,700                        1,020,000                  
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หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง 79,700.00                  -                              -                              350,000                     -                              

รวมงาน 3,544,245.60            3,928,096.50            6,902,168.60            7,537,800                 6,979,200                 

งานบริหารงานคลงั

งบบุคลากร 3,328,003.00            3,452,928.00            3,997,686.00            5,572,900                 5,890,800                 

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 3,328,003.00             3,452,928.00             3,997,686.00             5,572,900                  5,890,800                  

งบดําเนินงาน 2,304,644.45            2,023,710.69            2,168,789.96            1,625,600                 1,919,000                 

หมวดคา่ตอบแทน 453,551.00                172,472.00                93,382.00                  75,000                        155,000                     

หมวดคา่ใช้สอย 796,612.71                793,380.21                1,198,367.35             960,000                     1,080,000                  

หมวดคา่วสัดุ 478,428.96                460,639.11                453,755.99                248,600                     439,000                     

หมวดคา่สาธารณูปโภค 576,051.78                597,219.37                423,284.62                342,000                     245,000                     

งบลงทุน 407,700.00               1,891,200.00            105,500.00               21,000                      50,100                      

หมวดครุภณัฑ์ 107,700.00                91,200.00                  105,500.00                21,000                        50,100                        

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

งบเงินอุดหนุน 25,000.00                 25,000.00                 15,000.00                 15,000                      -                            งบเงินอุดหนุน 25,000.00                 25,000.00                 15,000.00                 15,000                      -                            

หมวดเงนิอดุหนุน 25,000.00                  25,000.00                  15,000.00                  15,000                        -                              

รวมงาน 6,065,347.45            7,392,838.69            6,286,975.96            7,234,500                 7,859,900                 

รวมแผนงาน 35,277,618.82          38,069,671.04          41,376,952.38          37,830,600               40,836,400               

แผนงานรกัษาความสงบภายใน

งานเทศกจิ

งบบุคลากร 922,874.00               928,840.33               1,030,400.00            1,242,400                 1,257,100                 

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 922,874.00                928,840.33                1,030,400.00             1,242,400                  1,257,100                  

งบดําเนินงาน 804,317.70               1,016,396.40            1,367,000.00            1,113,000                 1,108,000                 

หมวดคา่ตอบแทน 121,762.00                101,112.00                76,520.00                  87,000                        87,000                        

หมวดคา่ใช้สอย 547,012.00                773,289.00                1,186,825.00             945,000                     920,000                     

หมวดคา่วสัดุ 135,543.70                141,995.40                103,655.00                81,000                        101,000                     

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                              -                              -                              

งบลงทุน 9,950.00                   9,000.00                   580,000.00               273,000                    -                            

หมวดครุภณัฑ์ 9,950.00                    9,000.00                    580,000.00                273,000                     -                              

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              -                              -                              -                              -                              

รวมงาน 1,737,141.70            1,954,236.73            2,977,400.00            2,628,400                 2,365,100                 

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั

งบบุคลากร 3,732,547.78            3,516,131.39            3,917,924.58            4,748,500                 4,766,600                 
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หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 3,732,547.78             3,516,131.39             3,917,924.58             4,748,500                  4,766,600                  

งบดําเนินงาน 2,634,596.99            2,015,079.28            1,818,164.18            1,518,000                 2,117,000                 

หมวดคา่ตอบแทน 93,904.00                  847,840.00                97,250.00                  70,000                        70,000                        

หมวดคา่ใช้สอย 1,664,147.45             621,265.00                1,008,216.00             855,000                     1,350,000                  

หมวดคา่วสัดุ 779,322.22                454,562.90                605,761.70                522,000                     592,000                     

หมวดคา่สาธารณูปโภค 97,223.32                  91,411.38                  106,936.48                71,000                        105,000                     

งบลงทุน 107,500.00               724,500.00               171,000.00               158,000                    -                            

หมวดครุภณัฑ์ 107,500.00                724,500.00                171,000.00                158,000                     -                              

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              -                              -                              -                              -                              

งบเงินอุดหนุน 80,000.00                 110,000.00               65,000.00                 125,000                    105,000                    

หมวดเงนิอดุหนุน 80,000.00                  110,000.00                65,000.00                  125,000                     105,000                     

รวมงาน 6,554,644.77            6,365,710.67            5,972,088.76            6,549,500                 6,988,600                 

รวมแผนงาน 8,291,786.47            8,319,947.40            8,949,488.76            9,177,900                 9,353,700                 

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท ั�วไปเกี�ยวกบัการศึกษา

งบบุคลากร 13,218,114.00          17,241,500.89          19,766,267.00          22,592,100               29,660,900               

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 13,218,114.00           17,241,500.89           19,766,267.00           22,592,100                29,660,900                

งบดําเนินงาน 3,000,418.08            3,648,167.10            4,091,243.91            4,898,700                 3,343,900                 

หมวดคา่ตอบแทน 147,155.00                54,015.00                  102,512.50                749,500                     239,700                     

หมวดคา่ใช้สอย 2,013,875.84             2,639,225.84             3,038,851.97             3,208,200                  2,009,200                  

หมวดคา่วสัดุ 406,170.05                313,604.37                256,631.87                371,000                     360,000                     

หมวดคา่สาธารณูปโภค 433,217.19                641,321.89                693,247.57                570,000                     735,000                     

งบลงทุน 2,566,400.00            235,500.00               18,500.00                 198,500                    133,000                    

หมวดครุภณัฑ์ 2,251,400.00             235,500.00                18,500.00                  198,500                     33,000                        

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง 315,000.00                -                              -                              -                              100,000                     

งบเงินอุดหนุน 299,954.00               -                            200,000.00                - -                            

หมวดเงนิอดุหนุน 299,954.00                -                              200,000.00                 - -                              

รวมงาน 19,084,886.08          21,125,167.99          24,076,010.91          27,689,300               33,137,800               

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร -                            -                            -                             -  -

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) -                              -                              -                               - -                              
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งบดําเนินงาน 9,434,904.30            9,038,376.02            10,638,150.22          19,945,400               17,364,100               

หมวดคา่ตอบแทน -                              -                              -                               - -                              

หมวดคา่ใช้สอย 9,416,016.30             4,314,957.00             5,544,080.50             14,060,700                11,982,600                

หมวดคา่วสัดุ 9,900.00                    4,715,715.02             5,087,007.72             5,874,700                  5,371,500                  

หมวดคา่สาธารณูปโภค 8,988.00                    7,704.00                    7,062.00                    10,000                        10,000                        

งบลงทุน 130,800.00               600,000.00               933,200.00               269,000                    1,931,000                 

หมวดครุภณัฑ์ 130,800.00                -                              933,200.00                269,000                     1,071,000                  

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              600,000.00                -                               - 860,000                     

งบเงินอุดหนุน 3,889,600.00            6,410,000.00            6,402,730.00            6,940,000                 6,628,000                 

หมวดเงนิอดุหนุน 3,889,600.00             6,410,000.00             6,402,730.00             6,940,000                  6,628,000                  

รวมงาน 13,455,304.30          16,048,376.02          17,974,080.22          27,154,400               25,923,100               

งานระดบัมธัยมศึกษา

งบลงทุน 130,800.00               -                            202,250.00               90,000                      -                            งบลงทุน 130,800.00               -                            202,250.00               90,000                      -                            

หมวดครุภณัฑ์ 130,800.00                -                              202,250.00                90,000                        -                              

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              -                              -                               - -                              

รวมงาน 130,800.00               -                            202,250.00               90,000                      -                            

งานศึกษาไมก่าํหนดระดบั

งบดําเนินงาน 668,954.00               714,929.00               1,110,785.57            3,850,000                 700,000                    

หมวดคา่ตอบแทน -                              -                              -                               - -                              

หมวดคา่ใช้สอย 639,604.00                684,949.00                1,080,420.57             3,820,000                  650,000                     

หมวดคา่วสัดุ 29,350.00                  29,980.00                  30,365.00                  30,000                        50,000                        

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                               - -                              

งบลงทุน 923,697.00               499,650.00               560,500.00               1,265,000                 400,000                    

หมวดครุภณัฑ์ 284,700.00                -                              95,000.00                  -                              -                              

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง 638,997.00                499,650.00                465,500.00                1,265,000                  400,000                     

งบเงินอุดหนุน -                            386,000.00               360,000.00               360,000                    360,000                    

หมวดเงนิอดุหนุน -                              386,000.00                360,000.00                360,000                     360,000                     

รวมงาน 1,592,651.00            1,600,579.00            2,031,285.57            5,475,000                 1,460,000                 

รวมแผนงาน 34,132,841.38          38,774,123.01          44,283,626.70          60,408,700               60,520,900               

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท ั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสุข



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ประมาณการรายจ่ายจริง

งบบุคลากร 2,361,306.00            2,438,023.00            2,497,905.00            2,989,000                 1,719,500                 

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 2,361,306.00             2,438,023.00             2,497,905.00             2,989,000                  1,719,500                  

งบดําเนินงาน 1,138,491.37            474,774.01               764,738.11               534,400                    757,400                    

หมวดคา่ตอบแทน 74,674.00                  4,139.00                    18,100.00                  38,000                        71,000                        

หมวดคา่ใช้สอย 383,755.53                202,171.00                405,979.50                236,400                     386,400                     

หมวดคา่วสัดุ 480,112.10                221,323.60                286,660.90                200,000                     260,000                     

หมวดคา่สาธารณูปโภค 199,949.74                47,140.41                  53,997.71                  60,000                        40,000                        

งบลงทุน 57,000.00                 13,430.00                 -                            119,900                    -                            

หมวดครุภณัฑ์ 57,000.00                  13,430.00                  -                              119,900                     -                              

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              -                              -                               - -                              

งบเงินอุดหนุน 50,000.00                 50,000.00                 40,000.00                 30,000                      20,000                      

หมวดเงนิอดุหนุน 50,000.00                  50,000.00                  40,000.00                  30,000                        20,000                        

รวมงาน 3,606,797.37            2,976,227.01            3,302,643.11            3,673,300                 2,496,900                 

งานโรงพยาบาล

งบบุคลากร -                            244,135.00               248,265.00               262,700                    296,400                    

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) -                              244,135.00                248,265.00                262,700                     296,400                     

งบดําเนินงาน 954,527.00               136,635.00               235,500.00               855,000                    2,215,000                 

หมวดคา่ตอบแทน -                              -                              -                              10,000                        5,000                          

หมวดคา่ใช้สอย 954,527.00                49,375.00                  199,500.00                770,000                     2,090,000                  

หมวดคา่วสัดุ -                              87,260.00                  36,000.00                  75,000                        120,000                     

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                               - -                              

งบลงทุน 163,000.00               -                            49,800.00                  -  -

หมวดครุภณัฑ์ 163,000.00                -                              -                               - -                              

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              -                              49,800.00                   - -                              

งบเงินอุดหนุน 340,000.00               470,000.00               195,000.00               585,000                    -                            

หมวดเงนิอดุหนุน 340,000.00                470,000.00                195,000.00                585,000                     -                              

รวมงาน 1,457,527.00            850,770.00               728,565.00               1,702,700                 2,511,400                 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�นๆ

งบบุคลากร -                            374,227.00               400,900.00               297,300                    314,600                    

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) -                              374,227.00                400,900.00                297,300                     314,600                     

งบดําเนินงาน 71,962.00                 35,365.50                 160,204.25               269,400                    229,400                    



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ประมาณการรายจ่ายจริง

หมวดคา่ตอบแทน 4,317.00                    2,202.00                    12,715.75                  18,000                        18,000                        

หมวดคา่ใช้สอย 67,645.00                  33,163.50                  141,048.50                211,400                     186,400                     

หมวดคา่วสัดุ -                              -                              6,440.00                    40,000                        25,000                        

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                              -                              -                              

งบลงทุน 200,000.00               -                            -                            -                            -                            

หมวดครุภณัฑ์ -                              -                              -                              -                              

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง 200,000.00                -                              -                              -                              

รวมงาน 271,962.00               409,592.50               561,104.25               566,700                    544,000                    

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบบุคลากร -                            418,980.00               565,540.00               983,800                    806,500                    

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) -                              418,980.00                565,540.00                983,800                     806,500                     

งบดําเนินงาน -                            313,166.25               399,353.21               1,572,400                 1,850,800                 

หมวดคา่ตอบแทน -                              42,000.00                  51,600.00                  50,000                        14,000                        หมวดคา่ตอบแทน -                              42,000.00                  51,600.00                  50,000                        14,000                        

หมวดคา่ใช้สอย -                              101,725.28                283,561.91                1,160,400                  1,366,800                  

หมวดคา่วสัดุ -                              164,325.00                55,303.00                  297,000                     170,000                     

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              5,115.97                    8,888.30                    65,000                        300,000                     

งบลงทุน -                              4,000,000.00            105,000.00               79,000                      1,242,000                 

หมวดครุภณัฑ์ -                              2,000,000.00             105,000.00                79,000                        1,087,000                  

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง 2,000,000.00             -                               - 155,000                     

รวมงาน -                            4,732,146.25            1,069,893.21            2,635,200                 3,899,300                 

รวมแผนงาน 5,336,286.37            8,968,735.76            5,662,205.57            8,577,900                 9,451,600                 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน 95,157.97                 221,556.00               130,943.50               860,000                    810,000                    

หมวดคา่ตอบแทน -                              -                              -                              -                              -                              

หมวดคา่ใช้สอย 95,157.97                  221,556.00                130,943.50                860,000                     810,000                     

หมวดคา่วสัดุ -                              -                              -                               - -                              

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                               - -                              

รวมงาน 95,157.97                 221,556.00               130,943.50               860,000                    810,000                    

รวมแผนงาน 95,157.97                 221,556.00               130,943.50               860,000                    810,000                    

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ประมาณการรายจ่ายจริง

งบบุคลากร 4,472,582.00            4,272,665.77            4,098,135.00            4,885,800                 5,239,900                 

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 4,472,582.00             4,272,665.77             4,098,135.00             4,885,800                  5,239,900                  

งบดําเนินงาน 5,625,404.59            5,037,958.56            4,835,193.58            4,804,000                 6,682,000                 

หมวดคา่ตอบแทน 525,934.50                154,141.00                129,784.00                100,000                     148,000                     

หมวดคา่ใช้สอย 925,789.29                910,727.55                1,304,391.00             1,164,000                  1,864,000                  

หมวดคา่วสัดุ 4,173,680.80             3,973,090.01             3,401,018.58             3,540,000                  4,670,000                  

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                               - -                              

งบลงทุน 105,000.00               23,940.00                 314,400.00               374,600                    500,000                    

หมวดครุภณัฑ์ 105,000.00                23,940.00                  314,400.00                374,600                     -                              

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              -                              -                               - 500,000                     

งบเงินอุดหนุน 385,573.25               413,309.32               427,215.39               450,000                    1,000,000                 

หมวดเงนิอดุหนุน 385,573.25                413,309.32                427,215.39                450,000                     1,000,000                  

รวมงาน 10,588,559.84          9,747,873.65            9,674,943.97            10,514,400               13,421,900               

งานสวนสาธารณะ

งบบุคลากร 283,140.00               302,340.00               318,900.00               367,400                    373,200                    

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 283,140.00                302,340.00                318,900.00                367,400                     373,200                     

งบดําเนินงาน 1,758,009.53            1,846,769.59            1,707,702.03            1,924,400                 2,024,400                 

หมวดคา่ตอบแทน -                              -                              -                               - -                              

หมวดคา่ใช้สอย 1,557,600.00             1,464,594.00             1,504,593.00             1,814,400                  1,814,400                  

หมวดคา่วสัดุ 193,720.00                377,000.00                199,975.00                105,000                     200,000                     

หมวดคา่สาธารณูปโภค 6,689.53                    5,175.59                    3,134.03                    5,000                          10,000                        

งบลงทุน 36,000.00                 -                            -                            -                              1,932,000                 

หมวดครุภณัฑ์ 36,000.00                  -                              -                              -                              1,932,000                  

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              -                              -                              -                              -                              

รวมงาน 2,077,149.53            2,149,109.59            2,026,602.03            2,291,800                 4,329,600                 

งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ�งปฏกิูล

งบบุคลากร 4,967,493.00            4,061,665.00            4,350,507.00            6,005,700                 6,286,600                 

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 4,967,493.00             4,061,665.00             4,350,507.00             6,005,700                  6,286,600                  

งบดําเนินงาน 9,080,174.20            9,095,039.72            9,680,748.22            9,157,800                 12,282,800               

หมวดคา่ตอบแทน 226,247.00                202,515.00                209,769.00                150,000                     190,000                     



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ประมาณการรายจ่ายจริง

หมวดคา่ใช้สอย 6,679,128.30             6,136,508.73             7,142,645.77             7,102,800                  9,552,800                  

หมวดคา่วสัดุ 2,174,798.90             2,756,015.99             2,328,333.45             1,905,000                  2,490,000                  

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                               - 50,000                        

งบลงทุน 2,523,500.00            1,154,892.00            2,565,000.00            5,356,000                 166,000                    

หมวดครุภณัฑ์ 2,424,500.00             1,154,892.00             295,000.00                676,000                     166,000                     

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง 99,000.00                  -                              2,270,000.00             4,680,000                  -                              

งบเงินอุดหนุน 104,796.00               169,000.00               298,560.00               420,000                    438,000                    

หมวดเงนิอดุหนุน 104,796.00                169,000.00                298,560.00                420,000                     438,000                     

รวมงาน 16,675,963.20          14,480,596.72          16,894,815.22          20,939,500               19,173,400               

งานบาํบดันํ�าเสีย

งบบุคลากร 674,190.00               517,060.00               242,870.00               231,400                    474,600                    

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 674,190.00                517,060.00                242,870.00                231,400                     474,600                     

งบดําเนินงาน 215,510.00               165,508.00               172,800.00               332,800                    655,600                    งบดําเนินงาน 215,510.00               165,508.00               172,800.00               332,800                    655,600                    

หมวดคา่ตอบแทน 57,110.00                  7,108.00                    -                              10,000                        10,000                        

หมวดคา่ใช้สอย 158,400.00                158,400.00                172,800.00                172,800                     345,600                     

หมวดคา่วสัดุ -                              -                              -                              150,000                     300,000                     

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                              -                              -                              

งบลงทุน 2,443,400.00            4,072,080.00            5,980,620.00            -                            680,000                    

หมวดครุภณัฑ์ -                              -                              -                              -                              680,000                     

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง 2,443,400.00             4,072,080.00             5,980,620.00             564,200                     -                              

รวมงาน 3,333,100.00            4,754,648.00            6,396,290.00            564,200                    1,810,200                 

รวมแผนงาน 32,674,772.57          31,132,227.96          34,992,651.22          34,309,900               38,735,100               

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน

งานบริหารท ั�วไปเกี�ยวกบัสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร 1,517,462.00            1,603,800.00            2,064,048.00            2,801,300                 2,981,200                 

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 1,517,462.00             1,603,800.00             2,064,048.00             2,801,300                  2,981,200                  

งบดําเนินงาน 318,313.38               179,357.53               226,212.47               299,000                    409,000                    

หมวดคา่ตอบแทน 46,684.00                  11,321.00                  6,710.00                    15,000                        15,000                        

หมวดคา่ใช้สอย 79,354.68                  27,188.73                  89,212.85                  100,000                     210,000                     

หมวดคา่วสัดุ 192,274.70                140,847.80                130,289.62                184,000                     184,000                     

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                               - -                              



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ประมาณการรายจ่ายจริง

งบลงทุน 375,700.00               104,800.00               70,000.00                 23,000                      13,500                      

หมวดครุภณัฑ์ 75,700.00                  4,800.00                    70,000.00                  23,000                        13,500                        

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

รวมงาน 2,211,475.38            1,887,957.53            2,360,260.47            3,123,300                 3,403,700                 

งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน 2,375,351.76            1,141,198.50            1,618,581.60            2,235,000                 3,800,000                 

หมวดคา่ตอบแทน -                              -                              -                               - -                              

หมวดคา่ใช้สอย 2,370,351.76             1,141,198.50             1,618,581.60             2,235,000                  3,800,000                  

หมวดคา่วสัดุ 5,000.00                    -                              -                               - -                              

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                               - -                              

งบลงทุน -                            -                            -                             - -                              

หมวดครุภณัฑ์ -                              -                              -                               - -                              

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              -                              -                               - -                              หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              -                              -                               - -                              

งบเงินอุดหนุน 238,000.00               228,000.00               -                             - -                              

หมวดเงนิอดุหนุน 238,000.00                228,000.00                -                               - -                              

รวมงาน 2,613,351.76            1,369,198.50            1,618,581.60            2,235,000                 3,800,000                 

รวมแผนงาน 4,824,827.14            3,257,156.03            3,978,842.07            5,358,300                 7,203,700                 

แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ

งบดําเนินงาน 288,820.00               252,426.00               470,167.00               610,000                    550,000                    

หมวดคา่ตอบแทน -                              -                              -                               - -                              

หมวดคา่ใช้สอย 288,820.00                252,426.00                470,167.00                610,000                     550,000                     

หมวดคา่วสัดุ -                              -                              -                               - -                              

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                               - -                              

งบลงทุน -                            -                            -                             - -                              

หมวดครุภณัฑ์ -                              -                              -                               - -                              

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              -                              -                               - -                              

งบเงินอุดหนุน 30,000.00                 30,000.00                 -                             - -                              

หมวดเงนิอดุหนุน 30,000.00                  30,000.00                  -                               - -                              

รวมงาน 318,820.00               282,426.00               470,167.00               610,000                    550,000                    

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ�น
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งบดําเนินงาน 1,696,495.00            1,217,220.00            1,406,029.00            2,200,000                 1,750,000                 

หมวดคา่ตอบแทน -                              -                              -                              -                              

หมวดคา่ใช้สอย 1,696,495.00             1,217,220.00             1,406,029.00             2,200,000                  1,750,000                  

หมวดคา่วสัดุ -                              -                              -                               - -                              

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              -                              -                               - -                              

งบลงทุน -                            -                            -                             - -                              

หมวดครุภณัฑ์ -                              -                              -                               - -                              

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              -                              -                               - -                              

งบเงินอุดหนุน 580,000.00               680,000.00               480,000.00               590,000                    -                            

หมวดเงนิอดุหนุน 580,000.00                680,000.00                480,000.00                590,000                     -                              

รวมงาน 2,276,495.00            1,897,220.00            1,886,029.00            2,790,000                 1,750,000                 

รวมแผนงาน 2,595,315.00            2,179,646.00            2,356,196.00            3,400,000                 2,300,000                 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารท ั�วไปเกี�ยวกบัอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร 1,062,796.00            1,382,884.77            1,614,180.00            1,785,500                 1,834,800                 

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 1,062,796.00             1,382,884.77             1,614,180.00             1,785,500                  1,834,800                  

งบดําเนินงาน 556,307.98               459,888.98               486,944.90               503,200                    676,400                    

หมวดคา่ตอบแทน 64,757.00                  32,509.00                  32,819.00                  40,000                        10,000                        

หมวดคา่ใช้สอย 224,270.00                170,568.85                164,862.05                221,200                     286,400                     

หมวดคา่วสัดุ 154,715.00                117,479.00                138,725.00                92,000                        130,000                     

หมวดคา่สาธารณูปโภค 112,565.98                139,332.13                150,538.85                150,000                     250,000                     

งบลงทุน 568,400.00               -                            118,800.00               53,000                      -                            

หมวดครุภณัฑ์ 25,000.00                  -                              104,100.00                53,000                        -                              

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง 543,400.00                -                              14,700.00                   - -                              

รวมงาน 2,187,503.98            1,842,773.75            2,219,924.90            2,341,700                 2,511,200                 

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื�นฐาน

งบลงทุน  2,624,540.00            9,325,200.00            16,112,600.00          9,447,000                 8,462,000                 

หมวดครุภณัฑ์ -                              -                              -                               - -                              

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง 2,624,540.00             9,325,200.00             16,112,600.00           9,447,000                  8,462,000                  

รวมงาน 2,624,540.00            9,325,200.00            16,112,600.00          9,447,000                 8,462,000                 

รวมแผนงาน 4,812,043.98            11,167,973.75          18,332,524.90          11,788,700               10,973,200               
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แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสตัว์

งบบุคลากร 372,780.00               385,980.00               235,470.00               379,900                    376,000                    

หมวดเงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 372,780.00                385,980.00                235,470.00                379,900                     376,000                     

งบดําเนินงาน 428,051.00               658,150.24               671,964.80               702,600                    590,600                    

หมวดคา่ตอบแทน 5,100.00                    9,800.00                    8,800.00                    12,000                        12,000                        

หมวดคา่ใช้สอย 373,929.00                462,677.00                504,570.50                475,600                     375,600                     

หมวดคา่วสัดุ 49,022.00                  94,628.00                  62,522.00                  115,000                     95,000                        

หมวดคา่สาธารณูปโภค -                              91,045.24                  96,072.30                  100,000                     108,000                     

งบลงทุน 10,000.00                 -                            -                            -                              -                              

หมวดครุภณัฑ์ 10,000.00                  -                              -                              -                              

หมวดที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง -                              -                              -                              -                              

รวมงาน 810,831.00               1,044,130.24            907,434.80               1,082,500                 966,600                    

รวมแผนงาน 810,831.00               1,044,130.24            907,434.80               1,082,500                 966,600                    รวมแผนงาน 810,831.00               1,044,130.24            907,434.80               1,082,500                 966,600                    

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

หมวดงบกลาง 12,243,557.04           14,367,221.07           15,328,865.75           18,205,500                51,848,800                

รวมแผนงาน 12,243,557.04          14,367,221.07          15,328,865.75          18,205,500               51,848,800               

รวมทุกแผนงาน 141,095,037.74        157,502,388.26        176,299,731.65        191,000,000             233,000,000             



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อําเภอ บ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 233,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 25,997,300 บาท
งบบุคลากร รวม 14,657,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 5,965,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 1,430,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ตําแหน่ง  นายกเทศมนตรี  และตําแหน่ง  รองนายก
เทศมนตรี  จํานวน  4  อัตรา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
เงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล  พ.ศ.2557
  รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริงของปีงบประมาณทีแล้ว
มา  ตังแต่  100 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท จะต้องจ่ายเงินเดือนผู้
บริหารเทศบาล   ดังนี  นายกเทศมนตรีเดือนละ 45,000 บาท และรอง
นายกเทศมนตรี   เดือนละ 24,720  บาท             

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  นายกเทศมนตรี  และตําแหน่งรองนายก
เทศมนตรี  จํานวน  4  อัตรา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
เงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทนอย่างอืนของนายก
เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภา
เทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2557
  รายได้ของเทศบาล หมายถึง  รายได้จริงของปีงบประมาณทีแล้ว
มา ตังแต่ 100  ล้านบาท แต่ไม่เกิน  300  ล้านบาท  จะต้องจ่ายเงิน
ประจําตําแหน่งผู้บริหารเทศบาล ดังนี  นายกเทศมนตรี  เดือนละ  9,000
  บาท, รองนายกเทศมนตรี  เดือนละ  6,750  บาท   

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 351,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารเทศบาล ตําแหน่ง นายก
เทศมนตรี และตําแหน่งรองนายกเทศมนตรีจํานวน 4 อัตรา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์
ตอบแทนอย่างอืนของนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2557  รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริง ของปี
งบประมาณทีแล้วมา  ตังแต่ 100  ล้านบาท   แต่ไม่เกิน  300 ล้าน
บาท จะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษผู้บริหารดังนี นายก
เทศมนตรี  เดือนละ  9,000  บาท รองนายกเทศมนตรี  เดือนละ  6,750
  บาท            
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 459,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  จํานวน  2  อัตรา  และ
เลขานุการนายกเทศมนตรี   จํานวน 1 อัตรา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล พ.ศ.2557  รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริง ของปี
งบประมาณทีแล้วมา  ตังแต่ 100  ล้านบาท   แต่ไม่เกิน  300 ล้าน
บาท  จะต้องจ่าย เงินเดือนทีปรึกษานายกเทศมนตรีฯ จํานวน 2
  อัตรา  และเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ จํานวน 1 อัตรา ดังนี   
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ  11,250   บาท 
เลขานุการนายกเทศมนตรี เดือนละ   15,750  บาท             

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,374,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน  ประธานสภาเทศบาล  จํานวน 1
 อัตรา รองประธานสภาเทศบาล  จํานวน 1 อัตรา สมาชิกสภา
เทศบาล   จํานวน  16  อัตรา   รวม  18  อัตรา  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน  เงินค่าตอบแทน  และประโยชน์ตอบแทน
อย่างอืนของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  ประธานสภา
เทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  เลขานุการนายก
เทศมนตรี  ทีปรึกษานายกเทศมนตรี  และการจ่ายค่าเบียประชุมกรรมการ
สภาเทศบาล  พ.ศ.2557 รายได้ของเทศบาล  หมายถึง  รายได้จริงของปี
งบประมาณทีแล้วมา  ตังแต่ 100  ล้านบาท   แต่ไม่เกิน  300 ล้าน
บาท จะต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี   
ประธานสภาเทศบาล  เดือนละ  24,720  บาท    รองประธานสภา
เทศบาล  เดือนละ  20,250  บาท    สมาชิกสภาเทศบาล  เดือน
ละ  15,750  บาท        

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 8,691,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,085,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  จํานวน 18 อัตรา  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 51,000 บาท
 - เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับข้าราชการตามระเบียบฯ ตัง
ไว้   20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานเทศบาล      
 - เงินค่าตอบแทนพิเศษ  ตังไว้ 31,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลในกรณีเงินเดือนถึง
ขันสูงสุดของอันดับ           
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 622,800 บาท
 - เงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ตังไว้ 368,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล นักบริหารท้องถินระดับ
สูง   ในอัตราเดือนละ  10,000 บาท  รองปลัดเทศบาล นักบริหารท้องถิน
ระดับกลาง ในอัตราเดือนละ  5,600 บาท รองปลัดเทศบาล นักบริหาร
ท้องถินระดับต้น ในอัตราเดือนละ  3,500 บาท  หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล  นักบริหารทัวไประดับกลาง ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท  และ
หัวหน้าฝ่าย  คนละ 1,500 บาท/เดือน 
-  ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตังไว้ 254,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล นักบริหารท้องถิน
ระดับสูง  ในอัตราเดือนละ  10,000  บาท  รองปลัดเทศบาล  นักบริหาร
ท้องถิน ระดับกลาง  ในอัตราเดือนละ  5,600  บาท  หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล  นักบริหารทัวไประดับกลาง  ในอัตราเดือนละ  5,600 บาท         
   

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 474,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําลูกจ้างประจําใน งานบริหารทัวไป 2  อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 18,000 บาท
 - เงินเพิมค่าตอบแทนพิเศษ ตังไว้ 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําในกรณีเงินเดือนถึงขันสูง
สุดของอันดับ           

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 383,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล  และเงินทีได้รับจาก
การพิจารณาเลือนขันค่าตอบแทนตามผลการ ประเมินการปฏิบัติและค่า
ตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงานทีมีระดับดีขึน
ไป จํานวน (3%-5%) ของอัตรา ค่าตอบแทนก่อนในปีนัน  ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น  เรือง  หลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับ พนักงานจ้างสําหรับเทศบาล ลงวันที 28 มิถุนายน 2547
 ทีปฏิบัติหน้าทีในงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา ,งานการเจ้า
หน้าที จํานวน  1 อัตรา รวมพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  3  อัตรา    
        

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 56,700 บาท
 - เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ  ตัง
ไว้ 56,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง          
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งบดําเนินงาน รวม 7,800,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 499,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

- ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ตังไว้ 100,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้
แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของเทศบาล ตามหนังสือจังหวัด
ขอนแก่น ที ขก 0023.2/7453  ลงวันที  25  มีนาคม 2558
   เรือง ประกาศหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหาร งานบุคคลของ
เทศบาล  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น  เรือง  กําหนดหลักเกณฑ์เงือนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี  สําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง   และพนักงานจ้างของ
เทศบาล               

ค่าเบียประชุม จํานวน 179,000 บาท
 - ค่าเบียประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล ตังไว้ 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงประชุมกรรมการของสภาเทศบาล ทีสภามอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าทีในสมัยประชุมและนอกสมัย ประชุมซึงตามปกติเบิกจ่ายใน
วันละ  250  บาท/วัน และให้ประธานกรรมการได้รับเบียประชุมเพิมอีก
หนึงในสีของอัตราเบียประชุม
 -  ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  ตัง
ไว้  164,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการฯ ค่าใช้สถาน
ที และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง และให้หมายความรวมถึงค่าสมนาคุณ
ด้วย คือ ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคําตอบ การสอบ
สัมภาษณ์ การตรวจประเมินเอกสารผลงานทางวิชาการ การประเมิน
บุคคล การทดสอบการปฏิบัติงาน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ค่า
ทดสอบสมรรถภาพทางการบริหาร และค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีดําเนินการ
คัดเลือกในการสอบแข่งขัน การคัดเลือกกรณีทีมีเหตุพิเศษทีไม่จําเป็นต้อง
สอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การคัดเลือกเพือรับ
โอนพนักงานส่วนท้องถิน รวมทังสรรหา และการเลือกสรรลูกจ้าง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในประกาศของคณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการ             

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างทีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 4,265,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,090,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ  ตังไว้ 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่าง ๆ , ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ  , ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  เช่น  แผ่นพับ ,  บุคคลภายนอกทีทํางานอย่างใด
อย่างหนึงในการเพิมประสิทธิภาพการบริการ , ค่าติดตังไฟฟ้า , ค่าติดตัง
ประปา ค่าติดตังโทรศัพท์  ฯลฯ   
- จ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงานและอาคารหอประชุมอเนกประสงค์
และรักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ  ตังไว้ 690,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงานเทศบาลหลังใหญ่  ทังชัน
บน - ชันล่าง  และอาคารกองการศึกษาชันบน พร้อมอุปกรณ์ทําความ
สะอาดและจ้างรักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ บริเวณสํานักงาน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่          

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 1,050,000 บาท
 -  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตังไว้ 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลทีมาตรวจงาน นิเทศงาน เยียมชมทัศนศึกษาดู
งาน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือ
ตามระเบียบ/หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย  ซึงมิใช่เป็นการ
ประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการอันเป็นโครงการและมีช่วงเวลาที
แน่นอน ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548  โดยถือ
จ่ายได้ไม่เกิน  1%  ของรายได้จริง ของปีงบประมาณทีล่วงมาแล้ว  โดย
ไม่รวมเงินอุดหนุน  เงินกู้  หรือเงินทีมีผู้อุทิศให้    รายได้จริงของปีทีล่วง
มา  เท่ากับ 184,679,826.29 บาท - เงินอุดหนุน เทศบาลถือจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ  จํานวน 1,242,063 บาท แต่ขอตังงบประมาณไว้  800,000
  บาท 
-  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  ตังไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าของรางวัล  ค่าพิมพ์
เอกสาร  ในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯหรือหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับ รัฐ
วิสาหกิจ หรือเอกชน    
-โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนืองในวันสําคัญของชาติ  ตัง
ไว้ 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือธง  ธงทิว  โคมไฟ  ไฟประดับ  ตราสัญลักษณ์  และ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เพือใช้ในการประดับ ตกแต่งในวันสําคัญของ
ชาติ   (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  ตามยุทธศาสตร์  ที 7
 หน้าที  3-74  โครงการที 2)          
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 610,000 บาท
 - ค่าเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร ตังไว้  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบีย
เลียง  ค่าอาหาร  ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถยนต์  ณ  ท่า
อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  และค่าใช้จ่าย  อืนทีจําเป็น ให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
- ค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตังไว้  600,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่า
อาหาร  ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถยนต์  ณ  ท่า
อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  และค่าใช้จ่าย  อืนทีจําเป็น ให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  สมาชิก  ทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ             

   

-ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงหรีด พวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวง
มาลา  ฯลฯ  สําหรับใช้ในงานพิธีต่าง ๆ  เช่น  งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ               

-ค่าสินไหมทดแทน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย  หรือค่าสินไหมทดแทน  ให้กับคู่กรณีที
ได้รับความเสีบหายทีเกิดจากเทศบาล หรือรายจ่ายอืน ๆ  ทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายอืน ๆ          

-โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าพิมพ์
เอกสาร เกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในโครงการ ในการคัด
เลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานด้วยความ
วิริยะ อุตสาหะ เสียสละเพือประโยชน์ส่วนรวม จนบังเกิดผลดีแก่ทาง
ราชการ และเพือเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  (จากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562) ตามยุทธศาสตร์  ที 10  หน้าที 3-103
  โครงการที 4)           

-โครงการจัดการเลือกตัง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไป สมาชิกสภาท้องถิน ผู้บริหาร
ท้องถิน และสนับสนุนการเลือกตัง สส.  สว.  นายกอบจ. สจ. ใน
ทุกระดับ ( จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ตาม
ยุทธศาสตร์  ที 10   หน้าที 3-102  โครงการที 1)          
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-โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถินไทย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถินไทย ประจําปี  (18
  มีนาคม)  เช่น ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครือง
ไทยธรรม ค่าอาหารเลียงพระ ค่าจัดทําป้ายนิทรรศการ  ค่าของขวัญของ
รางวัล  ค่าอาหาร ค่านําแข็ง ค่าเครืองดืม ค่าเครืองเซ่นไหว้ศาล
พระภูมิ ค่าจัดซือพันธุ์ไม้และรวมทังค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
กิจกรรม (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ตาม
ยุทธศาสตร์  ที 7 หน้าที  3 - 75  โครงการที 3)          

-โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  ประจําปี ในวัน
เทศบาล (24 เมษายน )  เช่น ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่า
เครืองไทยธรรม ค่าอาหารเลียงพระ   ค่าจัดทําป้ายนิทรรศการ ค่าของ
ขวัญของรางวัล  ค่าอาหาร ค่านําแข็ง ค่าเครืองดืม ค่าเครืองเซ่นไหว้ศาล
พระภูมิ ค่าจัดซือพันธุ์ไม้และรวมทังค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
กิจกรรม  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ตาม
ยุทธศาสตร์  ที   7 หน้าที   3 - 75  โครงการที  4 )          

-โครงการจัดกิจกรรมศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ค่าจัดทําป้ายต่างๆ   ค่าเช่าเวที   เครืองเสียง  ค่า
วัสดุสํานักงาน  จัดซือธงชาติ  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   และรวมทังค่าใช้จ่าย
อืนๆ  ทีเกียวข้องกับกิจกรรม (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560-2562
) ตามยุทธศาสตร์ ที 7   หน้าที 3-74  โครงการที 1)          

-โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานและลูกจ้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่คณะผู้
บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเช่าสถานที ค่า
ตกแต่งสถานที  ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่า
อาหาร   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นต้องใช้ใน
โครงการ  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ .2560-2562) ตาม
ยุทธศาสตร์  ที 10   หน้าที 3-102  โครงการที 2)          

-โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจําชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียน
ประจําชุมชน  ตัวแทนประชาชน  39  ชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าตกแต่งสถานที  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์ิ ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจํา
เป็นต้องใช้ในโครงการ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ตาม
ยุทธศาสตร์  ที 9  หน้าที 3-92  โครงการที 4)          
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-โครงการฝึกอบรมเพิมพูนความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ทัศนศึกษาดูงานทังภายในประเทศและต่างประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และครูเทศบาล

จํานวน 800,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง   ทังในประเทศและ
ต่างประเทศ  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเช่าสถาน
ที  ค่าตกแต่งสถานที  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างรถโดยสาร ค่าตัว
เครืองบิน  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในโครงการ (จากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562) ตามยุทธศาสตร์  ที 10   หน้าที  3-103
  โครงการที 3)          

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีวัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็นต้น  
 

ค่าวัสดุ รวม 746,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรายาง ขาตัง (กระดานดํา) ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเป๋า ธงชาติ นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุสํานักงาน   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํา
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุก่อสร้าง
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครือง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส  และ
วัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน          

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรีการ์ด และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่         

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุอืน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆเช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,290,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล  และอาคารสถานีย่อย
มิตรภาพ  ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสํานักงานเทศบาล  หอประชุมอาคาร
อเนกประสงค์  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าโทรศัพท์ภายในประเทศและต่างประเทศ  ค่าโทรศัพท์
เคลือนที  สํานักงานทังหมด  บ้านพักปลัดเทศบาล

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซือตรา
ไปรษณีย์  อากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
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งบลงทุน รวม 3,500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,950,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- โครงการจัดซือรถยนต์นังส่วนบุคคล (รถตู้) ไม่เกิน 7 ทีนัง จํานวน 2,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถยนต์นังส่วนบุคคล (รถตู้) ไม่เกิน 7 ที
นัง จํานวน 1 คัน เครืองยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 2,497 ซีซี ประตูห้องโดยสารเปิดขึนได้ทัง 2 ด้าน ระบบไฟฟ้า
ไฮโดรลิค ระบบจ่ายนํามัน หัวฉีดไดเร็คอินเจคชัน คอมมอนเรล ระบบขับ
เคลือนเกียร์อัติโนมัติ ไม่ตํากว่า 5 สปีด พวงมาลัยพาวเวอร์ พร้อมระบบ
เซ็นทรัลล๊อค ระบบกระจายแรง เบรค ABS ล้ออัลลอย ขนาดไม่น้อย
กว่า 17 นิว มีระบบเครืองเสียงแบบเล่น DVD, CD, MP3 ติดแอร์จาก
โรงงานผู้ผลิต เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงขอจัดซือตามราคาท้องตลาด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560-2562) แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิมเติม ฉบับที 1 ตามยุทธศาสตร์
ที 11 หน้าที 25 โครงการที 1)  

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- โครงการจัดซือเครืองระบบบัตรคิวอัติโนมัติ จํานวน 250,000 บาท
เพือจัดซือเครืองระบบบัตรคิวอัติโนมัติ ประกอบไป
ด้วย จอ FOCO TV Touch Screen 55 นิว (สําหรับกดบัตรคิว) 1
 ตัว เครืองปรินท์บัตรคิว 1 ตัว จอทีวี 32 นิว (สําหรับแสดงคิวและสือมัลติ
มีเดีย) 1 ตัว Software ระบบเดินสายรวมทังอุปกรณ์ในการติดตัง เนือง
จากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซือตามราคา
ท้องตลาด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ตามยุทธศาสตร์
ที 9 หน้าที 3-95 โครงการที 14)

ครุภัณฑ์อืน
- โครงการจัดซือซุ้มตังพืนเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าสํานักงานเทศบาล จํานวน 300,000 บาท
เพือจัดซือซุ้มตังพืนเฉลิมพระเกียรติ ติดตังหน้าสํานักงานเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  จํานวน  1  ซุ้ม ขนาดฐานกว้าง  3.30 เมตร ความสูงรวม  5.00
เมตร ฐานเป็นฐานซิงค์พับขึนรูปพ่นสีทอง ภาพพระบรมฉายาลักษ์ (ไว
นิล),ป้ายชือหน่วยงาน, กรอบภาพพระบรมฉายาลักษณ์,  ป้ายทรงพระ
เจริญ,  ตราสัญลักษณ์,  ครุฑ,  พานพุ่มเงิน,  พานพุ่มทอง และ
คชสิงห์ (ไฟเบอร์), โครงเหล็กเสริมกรอบไฟเบอร์,  โครงเหล็กเสริมคํา
ยัน  พร้อมธงประดับข้างๆละ  3   เสา  รวมค่าติดตัง เนืองจากครุภัณฑ์ที
จัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซือตามราคาท้อง
ตลาด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ตามยุทธศาสตร์  ที 4
 หน้าที 3-11 โครงการที  7)          

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 550,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
- โครงการก่อสร้างห้องนํา-ห้องส้วม ชัน 2 อาคารหอประชุมประชาเมืองไผ่ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องนํา-ห้องส้วม ชัน 2 อาคารหอประชุมประชา
เมืองไผ่ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 3.50 เมตร ห้องนําจํานวน 2
 ห้อง พร้อมโถปัสสาวะ และระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบ
ประปา-สุขาภิบาล รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด(จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ตามยุทธศาสตร์ที 11 หน้าที 3-108
 โครงการที 4)
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- โครงการจัดทําทางลาดขึนสําหรับผู้พิการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําทางลงลาดขึนสําหรับผู้พิการ ก่อสร้างด้วยโครง
เหล็ก พืนแผ่นเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 5.30 เมตร พร้อมติด
ราวสแตนเลส บริเวณด้านหน้าสํานักงานทะเบียน รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 11 หน้าที 3-112 โครงการที 22 )

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท

- โครงการอุดหนุนทีว่าการอําเภอบ้านไผ่ ตังไว้  20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีว่าการอําเภอบ้านไผ่ ตามโครงการ"จัดงานรัฐ
พิธี ประจําปี 2560   อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น"  
ตามหนังสืออําเภอบ้านไผ่  ที ขก 0218/1418  ลงวันที  17
  พฤษภาคม 2559   (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)    
ตามยุทธศาสตร์  ที  9   หน้าที 3-92  โครงการที 3)          

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
-โครงการอุดหนุนกิงกาชาดอําเภอบ้านไผ่  ตังไว้ 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิงกาชาดอําเภอบ้านไผ่  ที ขก 0218/1628  ลง
วันที 7 กรกฎาคม 2558  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
) ตามยุทธศาสตร์  ที 9  หน้าที 3-92  โครงการที  2)          

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 6,979,200 บาท
งบบุคลากร รวม 3,351,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,351,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,788,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล กองวิชาการฯ   พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ในปีงบประมาณ 2560

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 129,000 บาท
-เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวข้าราชการ  ตังไว้ 61,800    บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา 
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน  ตังไว้ 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกองวิชาการ
และแผนงาน ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท 
จํานวน 1 อัตรา          

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน ใน
อัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 1 อัตรา  และ
ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 1 อัตรา         
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 299,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล  พร้อมทังเงินทีได้
รับจากการพิจารณาเลือนขัน เพือจ่าย พิเศษของพนักงานจ้างทีมีผลการ
ปฏิบัติงานทีมีระดับ ดีขึนไป จํานวน (3 -5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อน
ในปีนัน ตามประกาศคณะกรรมการฯ จํานวน 2 อัตรา          

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างของ
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 2,608,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 19,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงาน นอกเวลา
ราชการตามความจําเป็นและเร่งด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ          
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้าง ทีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 1,820,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 850,000 บาท

- รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืนๆ  ตังไว้  230,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆและระเบียบต่าง ๆ
หรือกฎหมายทีเกียวกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่มหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีเกียวข้อง รวมทังค่าจ้าง
เหมาค่าแรงงานทําเอกสาร  ค่าธรรมเนียมศาล   อัยการ  ทนายความ เกียว
กับการดําเนินการทางคดีความของเทศบาลทีต้องชําระค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมาย  หรือค่าธรรมเนียมในการระวังชีแนวเขตทีดิน  กรมทีดิน หรือ
รายจ่ายอืนๆ ทีเข้าลักษณะนี  รวมทังค่าจ้างเหมาจัดทํา วีดิทัศน์ และ
เว็บไซต์ของเทศบาล ,ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ให้
ปฏิบัติงานของรัฐ ทังงานทีใช้แรงงาน  งานทีใช้ทักษะฝีมือ และงานทาง
วิชาการ เป็นต้น ฯลฯ 
- รายจ่ายเพือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และผลงานของ
เทศบาล และประเพณีท้องถิน  ตังไว้  600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์,แผ่น
ปลิว,จุลสาร,วารสาร,ปฏิทิน,วีดิทัศน์, รายงานผล การดําเนินงานของ
เทศบาลฯ และสือสิงพิมพ์ ฯลฯ เพือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทัว
ไปทราบ  
- รายจ่ายเพือพัฒนาเว็บไซต์ เพือการบริการข้อมูลสารสนเทศของหน่วย
งาน   ตังไว้  20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการพัฒนาเว็บไซต์ เพือการบริการข้อมูลสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
   
        

วันทีพิมพ์ : 23/9/2559  11:13:39 หน้า : 12/104



รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าของรางวัล  ค่าพิมพ์
เอกสาร  ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่, คณะ
กรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเมืองบ้านไผ่ คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบฯ หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน          

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการกฎหมายควรรู้ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการเผยแพร่และอบรมให้ความรู้  ค่าพิธีการ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ต่างๆ  ค่าเอกสารเผย
แพร่ และ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการฝึกอบรม และจัดกิจกรรม (จาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ตามยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 3-80
  โครงการที 18)        

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 420,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  ตังไว้ 420,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าลง
ทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าธรรมเนียม อืนๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ศึกษาดูงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง  ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล ฯลฯ ทีมีคําสังให้ไปราชการ ไปอบรม  ไปประชุม
สัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร     
          

-โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินอย่างมีส่วนร่วม จํานวน 90,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม มุ่งเน้น
การส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนกลุ่ม
องค์กรต่างๆ อันเป็นการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการ
วางแผนพัฒนาเทศบาล ได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดในการกําหนดทิศทาง แนว
ทาง การพัฒนาเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ท้องถิน โดยจะดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดทําแผน
ชุมชน การประชุม ประชาคมเมืองบ้านไผ่ การอบรม/การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ระดมแนวคิด แลกเปลียนเรียนรู้เกียวกับทิศทางหรือแนวทาง
ในการพัฒนา  เทศบาล จากประชาชนทุกภาคส่วนและกิจกรรมของการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ และความเข้าใจในกระบวนการจัดทํา แผน
พัฒนาท้องถิน โดยมีค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที
พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสถานที  ค่ายานพาหนะ ค่า
ถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที
เกียวข้อง  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562 ) ตามยุทธศาสตร์
ที 7 หน้า 3-79  โครงการที 16)         
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-โครงการประชุมสภาพลเมืองเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิง
ปฏิบัติการ ซึงเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ภาคประชา
สังคม หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐทีเกียวข้อง ได้แลกเปลียน
องค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพือค้นหาปัญหา สาเหตุและความ
ต้องการ นําไปสู่ข้อเสนอแนะ การพัฒนาเมือง รวมถึงแก้ไขปัญหาทีเป็น
วิกฤติของท้องถิน โดยมีค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าทีพัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสถานที ค่ายาน
พาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืนๆที
จําเป็น  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562 ) ตามยุทธศาสตร์ที 7
 หน้า 3-79  โครงการที 17)         

-โครงการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชีวัด จํานวน 250,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพือประเมิน
ผลการดําเนินงานของเทศบาล ตามตัวชีวัด โดยมีค่าใช้จ่ายใน
โครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าทีพัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าสถานที ค่ายานพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (จากแผนพัฒนาสาม
ปี    (พ.ศ. 2560-2562 ) ตามยุทธศาสตร์ที 11 หน้า 3-117  โครงการ
ที 38)        

-โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
บุคลากรในองค์กร

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรม ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรม ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการฝึกอบรม (จาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ตามยุทธศาสตร์ที 10 หน้า 3-105
 โครงการที 9)                         

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีวัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 219,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรายาง ขาตัง(กระดานดํา) ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเป๋า ธงชาติ นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุสํานักงาน        
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว        

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์      เครือง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง        

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส  และ
วัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรีการ์ด และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์         

ค่าสาธารณูปโภค รวม 550,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีใช้กับระบบเสียงไร้สาย ให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ตาม
โครงการเครือข่าย Internet ตามหนังสือ ที มท 0808.3/ว 2351  ลงวัน
ที 10  กรกฎาคม 2546 ข้อ 7.2  ค่าสือสารผ่านดาวเทียม และค่าสือสาร
อืนๆ และให้หมายความ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ         
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งบลงทุน รวม 1,020,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,020,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- โครงการจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู

จํานวน 66,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตัง (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครืองๆละ 33,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี   
1. ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง   
2. ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
3. เป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่งความ
เย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน    
4. เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่น
ละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้   
5. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์   
จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2558 (จากแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2560-2562) ตามยุทธศาสตร์ที  11  หน้าที  3-121 โครงการ
ที 46   )          

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- โครงการหอกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อมติดตัง จํานวน 675,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดลูกข่ายหอกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อมติด
ตัง จํานวน 15 ชุด ประกอบด้วยเครืองรับสัญญาณวิทยุ ระบบ UHF/FM 
จํานวน 15 เครือง, เครืองจ่ายไฟ จํานวน 15 เครือง, ลําโพงฮอร์นพร้อมยุ
นิต ขนาดไม่น้อยกว่า 150 WATT จํานวน 60 ตัว, แผง
เสา อากาศ UHF พร้อมสายนําสัญญาณ RG8 จํานวน 15 ตัว , มิเตอร์
ไฟฟ้าขนาด 5 แอมป์  เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชี
ราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัดซือตามราคาท้องตลาด (จากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ตามยุทธศาสตร์ที 9  หน้า 3-100 โครงการ
ที 38)                
         

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- โครงการจัดซือกล้องวิดีโอ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องวิดีโอ จํานวน 1 ตัว  
คุณลักษณะพืนฐาน 
- มีรูปแบบการบันทึกวิดีโอ แบบ AVCHD หรือดีกว่า ความละเอียดใน
ระดับ FULL HD ไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 
- จอ LCD มีขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิว 
- รองรับสือบันทึกภายนอก ชนิด SD , SDHC , SDXC ได้ 
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัด
ซือตามราคาท้องตลาด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 11  หน้า 3-118 โครงการที 39)               
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- โครงการจัดซือสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที 
1

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการ แบบที 1 จํานวน 1 เครือง  
คุณลักษณะพืนฐาน 
 - เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
 - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 8 ppm 
 - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจัด
ซือตามราคาท้องตลาด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 11  หน้า 3-119 โครงการที 43)               

- โครงการจัดซืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิดภายนอก (SAN) จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ชนิดภายนอก (Storage Area Network) จํานวน 1 ตัว   
คุณลักษณะพืนฐาน  
 - เป็นอุปกรณ์ทีทําหน้าทีจัดเก็บข้อมูล
แบบภายนอก (External Storage) ซึงสามารถทํางานใน
ระบบ SAN (Storage Area Network) ได้ 
 - มีส่วนควบคุมอุปกรณ์ (Controller) แบบ Dual Controller 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ SAS หรือดี
กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 GB และมีความเร็วรอบไม่น้อย
กว่า 5,400 รอบต่อนาที  จํานวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย  
 - สามารถติดตัง Hard Disk ได้สูงสุด 4 หน่วย  
 - สามารถทํางาน แบบ Raid ไม่น้อยกว่า Raid 0, 1, 5  
 เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
จัดซือตามราคาท้องตลาด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562
) ตามยุทธศาสตร์ที 11  หน้า 3-118 โครงการที 41)                
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- โครงการเพิมและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จํานวน 99,000 บาท
1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2Switch) ขนาด 24
 ช่อง แบบที 2 จํานวน 1 เครือง  (24,000 บาท) ใช้ในห้องปฏิบัติการ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Server)  กองวิชาการและแผนงาน  
คุณลักษณะพืนฐาน 
 - มีลักษณะการทํางานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model  
 - มีช่องเชือมต่ออระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง  
 - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย
ทุกช่อง  
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address  
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ 
2. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ค้นหาสัญญาณเครือข่าย (Router)  
จํานวน 1  เครือง  (46,000 บาท) ใช้ในห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (Server)  กองวิชาการและแผนงาน 
คุณลักษณะพืนฐาน 
 - มีช่องเชือมต่ออระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
 - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย
ทุกช่อง 
 - มีหน่วยความจําแบบ Flash (Flash Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 128 MB 
 - สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล
 (Routing Protocol)  BGP , OSPFv2, OSPFv3,RIP-1, RIP-2
, RIPng, Static IPv4 Rounting และ Static IPv6 Rounting ได้
เป็นอย่างน้อย 
 - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 
 - สามารถส่งข้อมูล log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย 
3. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้
สาย (Access Point) แบบที 1  จํานวน 5  เครืองๆละ 5,800  (29,000
 บาท) 
ใช้ในห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Server)  กองวิชาการ
และแผนงาน 
คุณลักษณะพืนฐาน 
 - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ n ได้เป็นอย่าง
น้อย  
- สามารถทํางานทีคลืนความถี 2.4 GHz หรือดีกว่า 
 - สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WEP, WPA และ WPA2 ได้
เป็นอย่างน้อย 
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - สามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า 
 - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้ 
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 ณ วันที 11 มีนาคม 2559 (จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ตามยุทธศาสตร์ที 11  หน้า
 3-123 โครงการที 51)               

วันทีพิมพ์ : 23/9/2559  11:13:39 หน้า : 18/104



งานบริหารงานคลัง รวม 7,859,900 บาท
งบบุคลากร รวม 5,890,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,890,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,273,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนในปี
งบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. 2560  จํานวน 13 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองคลัง    ตัง
ไว้   67,200   บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 139,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลังและพนักงานเทศบาล
ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามระเบียบฯ  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 674,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําพร้อมทังเงินปรับปรุงค่า
จ้าง  จํานวน  3  อัตรา  งานธุรการ 1  อัตรา  งานแผนที
ภาษีฯ จํานวน  2  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 684,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองคลังของเทศบาล พร้อมทังเงินที
ได้รับจากการพิจารณาเลือนขันค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติ
และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัตงานทีมีระดับดีขึน
ไป  จํานวน (4% - 6%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนัน ตามประกาศ
คณะกรรมการฯ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  3  อัตรา   และ
พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน   2  อัตรา        

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 51,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
เทศบาล  สังกัดกองคลัง

งบดําเนินงาน รวม 1,919,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 155,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ เช่น ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างทีมีคําสังแต่งตัง
จากทางราชการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง ซึงได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติ        

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้าง
ประจําของกองคลังทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ   
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ค่าใช้สอย รวม 1,080,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 700,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดให้
เทศบาล   เช่น   จ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยสถานทีของทางราชการ   ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิม
เติม    ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ    ค่ารับ
วารสาร/หนังสือพิมพ์   ค่าหนังสือระเบียบกฏหมาย   ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ   ค่าติดตังโทรศัพท์/ไฟฟ้า/นําประปา  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่า
ธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่า ค่าเบียประกัน   ค่ากําจัดสิงปฏิกูลค่าใช้จ่าย
อืนสําหรับเช่าทรัพย์สินราชพัสดุ  ฯลฯ        

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการเพิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้จากแหล่งรายได้เดิม จํานวน 15,000 บาท
เพือใช้จ่ายตามโครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้จากแหล่งราย
ได้เดิม เช่น จ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การชําระภาษีตามชุมชน
และจุดติดตังอืนๆ ค่าจัดทําแผ่นพับ ค่าโฆษณาตามคลืนวิทยุชุมชน และค่า
จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านการเสียภาษี (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560 - 2562) แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิมเติม ฉบับที 1 ตามยุทธศาสตร์
ที 8 หน้า 22 โครงการที 1)

- โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกียวกับกระบวนการจัดซือจัดจ้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกียวกับ
กระบวนการจัดซือจัดจ้าง ประกอบด้วยตัวแทน ภาคประชาชนในเขต
เทศบาลฯ  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  ค่าเกียรติบัตร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครืองเขียน    ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์    ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ   ทีเกียว
ข้องและจําเป็นใน การฝึกอบรม   (จากแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-
2662)  ตามยุทธศาสตร์ที  11   หน้า  3-113   โครงการที   23)        

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทางไปราชการ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ   
     

-โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโปรแกรมแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกสํารวจและปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน จ้างเหมาบุคคลภายนอกถ่ายเอกสาร และสแกน
ระวางทีดิน ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ แผ่น
โปรแกรมทีเกียวกับการจัดทําแผนทีภาษี ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560-2562)ตามยุทธศาสตร์ที  8  หน้า  3-90 โครงการที 5)        
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-โครงการภาษีคืนกําไรให้ประชาชน จํานวน 50,000 บาท
เพือใช้จ่ายตามโครงการภาษีคืนกําไร  เช่น  ค่าจัดทําโล่รางวัล  ใบ
ประกาศเกียรติคุณ  ป้ายประชาสัมพันธ์   วัสดุสํานักงาน หมึกเครือง
พิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ฯลฯ (จากแผนพัฒนาสาม
ปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ตามยุทธศาสตร์ที 8 หน้า  3-89 โครงการที  2)  
      

-โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการ
พัสดุ

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์เครือง
เขียน  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที  และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นในการฝึกอบรม   (จากแผนพัฒนาสาม
ปี  (พ.ศ. 2560-2562) ตามยุทธศาสตร์ที  10  หน้า  3-103  โครงการ
ที   5)        

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีวัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 439,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรายาง ขาตัง(กระดานดํา) ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเป๋า ธงชาติ นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุสํานักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํา
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุก่อสร้าง       

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครือง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส  และ
วัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรีการ์ด และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 245,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล 1 ,2,3

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาตลาดสดเทศบาล 1 , 2,3

งบลงทุน รวม 50,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- โครงการจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
12,000 บีทียู

จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด12,000 บีทียู จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ
. 2558 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ตามยุทธศาสตร์
ที 11 หน้าที 3-113  โครงการที  25 )
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล จํานวน 29,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวล
ผล คุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี    
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย    
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB     
 - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี     
 1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ   
 2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics   Processing  Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ  3) มีหน่วยประมวล
ผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics 
ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 1 GB    
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB  จํานวน  1 หน่วย 
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน  ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์     
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย 
จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 - 2562)  ตาม
ยุทธศาสตร์ที  11  หน้า   3 - 114  โครงการที 27)           

- โครงการจัดซือเครืองสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารทัวไป จํานวน 3,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสแกนเนอร์สําหรับงานเก็บเอกสารทัว
ไป  จํานวน  1  เครือง  คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี   
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi 
  - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4  
  - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง  
จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร   (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  ตาม
ยุทธศาสตร์ที  11  หน้า   3 - 114  โครงการที 26)         
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 2,365,100 บาท
งบบุคลากร รวม 1,257,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,257,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 548,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนในปี
งบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. 2560  จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับข้าราชการตามระเบียบฯ
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 697,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําลูกจ้างประจําในงานเทศกิจ 3  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,108,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าทีตํารวจ ทีมาปฏิบัติงาน จํานวน 2  อัตรา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง ซึงได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติ        

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้าง
ประจํา   
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ค่าใช้สอย รวม 920,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 770,000 บาท

- รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ตังไว้  10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดให้
เทศบาล   เช่น   จ้างเหมาแรงงาน    จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยสถานทีของทางราชการ   ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิม
เติม    ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ    ค่ารับ
วารสาร/หนังสือพิมพ์   ค่าหนังสือระเบียบกฏหมาย   ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ   ค่าติดตังโทรศัพท์/ไฟฟ้า/นําประปา  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่า
ธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่า ค่าเบียประกัน   ค่ากําจัดสิงปฏิกูลค่าใช้จ่าย
อืนสําหรับเช่าทรัพย์สินราชพัสดุ  ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในการจัดระเบียบการจําหน่าย
สินค้าในตลาด จุดผ่อนผัน หาบเร่แผงลอย รวมทังกิจการทีน่ารังเกียจ และ
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตังไว้  360,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในการจัดระเบียบการ
จําหน่ายสินค้าในตลาดจุดผ่อนผัน หาบเร่แผงลอย รวมทังกิจการทีน่า
รังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในถนนบ้านไผ่พัฒนา 1 ระยะ
ทาง 50 เมตร ถนนราษฎร์ธุรกิจ ระยะทาง 278.40 เมตร ตลาดสด
เทศบาล 1 พืนที 1,700 ตรม.  ถนนบ้านไผ่พัฒนา 2 ระยะทาง 78.50
 เมตร ถนนประพัทธ์บํารุง ระยะทาง 306 เมตร ถนนบ้านไผ่พัฒนา 3
 ระยะทาง 50 เมตร ถนนเจนจบทิศจากสีแยกยามาฮ่า ถึง สีแยกโรง
พยาบาลบ้านไผ่ ระยะทาง 250 เมตร ถนนราชนิกูล ระยะทาง 306
 เมตร ถนนมนตรี ระยะทาง 306 เมตร ถนนสมาสบํารุง ระยะทาง 150
 เมตร ตลาดสดเทศบาล 2 พืนที 1,700 ตรม.
- ค่าจ้างตีเส้นจราจรถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตัง
ไว้  400,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างตีเส้นจราจรในเขตเทศบาลเช่น จ้างตีเส้น
ทางม้าลาย ตีเส้นจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เส้นแบ่งทางเดินรถ ฯลฯ

        

        

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทางไปราชการ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ   
     

-โครงการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าบนถนนทางเท้าและการจราจร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าบน
ถนน ทางเท้าและการจราจร เช่น ค้าจ้างเหมาบุคลภายนอก ค่าจัดทํา
เอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายจุด
ผ่อนผัน  ป้ายจราจร ซือสีเพือตีเส้นจุดผ่อนผัน และจราจร รายจ่ายอืนที
เกียวข้องกับโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนๆ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) ตามยุทธศาสตร์ที 6 หน้า  3-68  โครงการที 1)        
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีวัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 101,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรายาง ขาตัง(กระดานดํา) ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเป๋า ธงชาติ นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุสํานักงาน       

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว        

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํา
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุก่อสร้าง        

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครือง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง          

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
พือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส  และ
วัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน           
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรีการ์ด และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่        

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุ
เครืองแต่งกาย        

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์        

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 6,988,600 บาท
งบบุคลากร รวม 4,766,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,766,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 733,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนในปี
งบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. 2560  จํานวน 3 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,196,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง  จํานวน  5  อัตรา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,578,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างงานป้องกันฯของเทศบาลฯ พร้อมทัง
เงินทีได้รับจากการพิจารณาเลือนขันค่าตอบแทนตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัตงานทีมี
ระดับดีขึนไป  จํานวน (4% - 6%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปี
นัน ตามประกาศคณะกรรมการฯ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  8
  อัตรา   และพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน   14  อัตรา        

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 258,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
เทศบาล สังกัดงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย สํานักปลัด
เทศบาล  

งบดําเนินงาน รวม 2,117,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง ซึงได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติ        
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้าง
ประจํา   

ค่าใช้สอย รวม 1,350,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดให้
เทศบาล   เช่น   จ้างเหมาแรงงาน    จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยสถานทีของทางราชการ   ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิม
เติม    ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ    ค่ารับ
วารสาร/หนังสือพิมพ์   ค่าหนังสือ ระเบียบกฏหมาย   ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ   ค่าติดตังโทรศัพท์/ไฟฟ้า/นําประปา  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่า
ธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่า ค่าเบียประกัน   ค่ากําจัดสิงปฏิกูลค่าใช้จ่าย
อืนสําหรับเช่าทรัพย์สินราชพัสดุ  ฯลฯ        

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทางไปราชการ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่า
บริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ทีได้รับคําสัง
ให้เดินทางไปราชการ        

-โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสถาปนาวันอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจําปี 2560 เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเลียง
อาหารกลางวัน ค่าจัดซือนําดืม นําแข็ง สําหรับเจ้าหน้าทีและอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทีมารวมกิจกรรม   (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
. 2560-2662) แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิมเติม ฉบับที 1 ตามยุทธศาสตร์
ที  6  หน้า  16  โครงการที   2)        

-โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ยพลเรือน (อปพร.) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 2 ครังๆละ 1 วัน  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดปิดการประชุม ค่าจัด
เลียงอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็น (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562) ตามยุทธศาสตร์ที  6
  หน้า  3-70 โครงการที 10)

-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการป้องกันกิจกรรมตามโครงการจังหวัด
ขอนแก่นไม่ยุ่งเกียวกับยาเสพติดและการป้องกันและเฝ้าระวังแก้ไขยาเสพ
ติดในชุมชนโซนบ้านเกิง ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกับคืนเป็นค่าจัดทํา
เอกสารและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมวันยาเสพติดโลกการจัด
ประชุมประชาคมประชาชนและคณะทํางานงานเป็นอาหาร นําดืมนําแข็ง
และค่าใช้จ่ายอืนๆ(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิมเติม ฉบับที 1 ตามยุทธศาสตร์ที 6 หน้า 17
 โครงการที  6)        
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-โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย จํานวน 15,000 บาท
เพือใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย  สําหรับเจ้าหน้าทีของหน่วยงาน ทีเข้าร่วม
ฝึกซ้อมฯ เป็นค่าจัดทําเอกสาร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่า
ตกแต่งบาดแผล ค่าอาหาร นําดืม นําแข็ง และค่าใช้จ่ายอืนๆ (จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิมเติม ฉบับ
ที 1 ตามยุทธศาสตร์ที 6 หน้า 16 โครงการที  3)

-โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้งกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร เจ้าหน้าทีทีดําเนิน
โครงการ จัดซือปากกา แฟ้ม วัสดุอุปกรณ์ในการฝึก ค่าจ้างเหมาจัดเลียง
อาหารและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค้าจ้างรถโดยสาร และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2662) ตามยุทธศาสตร์
ที  6 หน้า 3-70 โครงการที 11)            

-โครงการฝึกอบรมยุว อปพร. และยุวเทศกิจ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน และยุวเทศกิจ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร เจ้าหน้าทีที
ดําเนินโครงการ จัดซือปากกา แฟ้ม วัสดุอุปรณ์ในการฝึก ค่าจ้างเหมาจัด
เลียงอาหารและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ (จาก
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2662) แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิม
เติม ฉบับที 1 ตามยุทธศาสตร์ที  6 หน้า 16 โครงการที  1 ) 

-โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล จ่าย
เป็นค่าจัดทําเอกสาร และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทําป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่า
จัดซือ กาแฟ โอวัลติน นําดืม นําแข็ง ผ้าเย็น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีทีมา
ปฏิบัติงานประจําจุดบริการในช่วงเทศกาล และค่าใช้จ่ายอืน ๆ (จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2662) แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิมเติม ฉบับที 1
  ตามยุทธศาสตร์ที  6  หน้า  17  โครงการที   4)            

-โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินจ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสาร และค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัด
ซือ กาแฟ โอวัลติน นําดืม นําแข็ง ผ้าเย็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม สําหรับเจ้าหน้าทีและผู้เข้าร่วมการประชุม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 (จากแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ. 2560-2662)  ตามยุทธศาสตร์ที  6
   หน้า  3-73   โครงการที   23)            

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีวัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็นต้น  
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ค่าวัสดุ รวม 592,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรายาง ขาตัง(กระดานดํา) ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเป๋า ธงชาติ นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุสํานักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํา
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุก่อสร้าง        

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครือง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส  และ
วัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน        

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น เคียว สปริงเกลอร์ จอบ
หมุน จานพรวน ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืช
และสัตว์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุการเกษตร

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรีการ์ด และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุ
เครืองแต่งกาย        

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุเครืองดับเพลิง        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 105,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 45,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานป้องกันฯ อาคารสถานีย่อยมิตรภาพ ศูนย์
อปพร. ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านไผ่

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสํานักงานป้องกันฯ อาคารสถานีย่อย
มิตรภาพ ศูนย์อปพร. ให้การประปาส่วนภูมิภาคบ้านไผ่

งบเงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 105,000 บาท

- โครงการอุดหนุนยาเสพติด  ตังไว้  105,000 บาท เพือจ่ายเป็นเงินอุด
หนุนโครงการปฏิบัติการเพือเอาชนะยาเสพติดอําเภอบ้านไผ่ 25,000
 บาท สถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่ จํานวน 50,000 บาท จังหวัด
ขอนแก่น จํานวน 30,000 บาท (จากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ
. 2560 - 2562) ตามยุทธศาสตร์ที 6 หน้า 3 -70 โครงการที 12)         

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 33,137,800 บาท
งบบุคลากร รวม 29,660,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 29,660,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 21,273,800 บาท

 - เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตังไว้  3,613,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล   รวมทังสิน  10  อัตรา      
- เงินเดือนพนักงานครูเทศบาลตังไว้  17,659,900     บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล รวมทังสิน  60  อัตรา               
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,447,200 บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตังไว้ 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองการศึกษา 
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา 
 - เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล ตังไว้ 1,380,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล จํานวน  19
 อัตรา         

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท
 - เงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ตังไว้ 67,200   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ในอัตราเดือน
ละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา 
 - เงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ตังไว้ 54,000    บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 3 อัตรา        

เงินวิทยฐานะ จํานวน 1,674,000 บาท
 - เงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล ตังไว้ 1,632,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล  
 - เงินวิทยฐานะของพนักงานเทศบาล ตังไว้ 42,000 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 1
 อัตรา        

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 470,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 2 อัตรา    

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ (เงินเดือนเต็มขัน)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,284,900 บาท
 - ค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลและทัวไป  ตังไว้  3,584,500
  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล พร้อมทังเงินทีได้รับ
จากการพิจารณาเลือนขันค่าตอบแทน ตามผลการประเมินการปฏิบัติและ
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงานทีมีระดับดีขึน
ไป จํานวน (3%-5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนันตามประกาศ
คณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าทีในงาน ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  8   อัตรา ผู้ช่วย
ครู จํานวน  5  อัตรา, ครู (สอนเด็กอนุบาล) จํานวน 1  อัตรา, พนักงาน
ขับรถยนต์ จํานวน  2  อัตรา , ผู้ช่วยบรรณารักษ์  จํานวน  1  อัตรา , ผู้
ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี  จํานวน  2  อัตรา, ผู้ช่วยนักวิชาการ
ศึกษา  จํานวน  1  อัตรา ,  ผู้ช่วยสันทนาการ จํานวน  1  อัตรา , ผู้ช่วย
เจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 1 อัตรา   
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตังไว้ 
 484,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล พร้อมทังเงินทีได้รับ
จากการพิจารณาเลือนขันค่าตอบแทน ตามผลการประเมินการปฏิบัติและ
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงานทีมีระดับดีขึน
ไป จํานวน ( 3% - 5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนันตามประกาศ
คณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าทีงานผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบัญชีและการ
เงิน จํานวน 3 อัตรา , ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ 1  อัตรา  
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  (ภารโรง) ตังไว้ 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป (ภารโรง)  โรงเรียน
เทศบาลบ้านไผ่ จํานวน 1 อัตรา และ โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล
สาธิตฯ จํานวน 1 อัตรา  รวมจํานวน 2 อัตรา        
         

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 379,400 บาท
 - เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างฯ ตามระเบียบฯ ตัง
ไว้ 259,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล 
 - เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างฯ  ตังไว้ 96,000  
   บาท (บุคลากรสนับสนุนการสอน) 
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างฯ (บุคลากร
สนับสนุนการสอน) 
 - เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างทัวไป (ภารโรง) ตังไว้ 
 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานทัวไป (ภารโรง) 
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งบดําเนินงาน รวม 3,343,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 239,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 62,900 บาท

- ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกทีมาปฏิบัติหน้าทีในการประเมินผลงานของ
พนักงานครู, พนักงานเทศบาลประเมินความพร้อมขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิน ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซือ/จ้าง ตังไว้ 5,000
 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกทีมาปฏิบัติหน้าทีในการประเมิน
ผลงานของพนักงานครู,พนักงานเทศบาล ประเมินความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีดําเนินการสอบพนักงานครู ตัง
ไว้ 5,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าทีดําเนินการ
สอบในการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกพนักงาน ให้ดํารงตําแหน่งสูง
ขึน  การโอนพนักงานครูเทศบาลสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน มา
แต่งตังให้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร สถานศึกษาทีว่าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายกับการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ.2549 
 -  ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพือให้มีหรือเลือนวิทยฐานะ ตังไว้ 51,900  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพือให้มีหรือเลือนวิทยฐานะ   
-  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมินผลงานด้านผลงานทีเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที  ตังไว้ 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมินผลงานด้านผลงานทีเกิด
จากการปฏิบัติหน้าที

             

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล     พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างฯ และลูกจ้างประจํา ทีได้รับ
คําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หรือในวันหยุดราชการซึงมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ           

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 21,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 150,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาล, พนักงานครู
เทศบาล (ครูผู้ดูแลเด็ก) ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 2,009,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 959,200 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ตังไว้ 180,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ , ค่าบอกรับวารสาร นิตยสาร สิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าเย็บและเข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างเหมา บริการ ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกทําการอย่างใด
อย่างหนึง , ค่าติดตังประปา ติดตังไฟฟ้า ติดตังโทรศัพท์ของกองการ
ศึกษา, ห้องสมุดฯ, โรงเรียนสังกัดเทศบาล 2 แห่ง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลทัง 3 แห่ง และอืน ๆ 
 - จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด ตังไว้  520,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จํานวน 2  คน  ,  โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล
สาธิตฯ จํานวน  1  คน ,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัง 3 แห่ง ๆ ละ 1
 คน รวม  3 คน   รวมทังสิน 6 คน  
- จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ ตัง
ไว้ 259,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย   โรงเรียน
สังกัดเทศบาล จํานวน 2 แห่ง ๆ ละ 1 คน รวม 2 คน  และ  ห้องสมุด
เทศบาล จํานวน  1  คน รวมทังสิน  3 คน         

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการอบรมครูและศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม  การประชุมชีแจงต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับ
การจัดการศึกษาและ การศึกษาดูงานในประเทศ  สําหรับพนักงานครู
เทศบาล  พนักงานจ้าง  ข้าราชการครูในท้องถิน   คณะกรรมการสถาน
ศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล   คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล   คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาของเทศบาล และเจ้า
หน้าที ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เกียวข้องกับการจัดการ
ศึกษา  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าเบีย
เลียง และ ค่าจ้างเหมาอาหาร  อาหารว่าง  นําดืม  เครืองดืม สําหรับผู้เข้า
ร่วมโครงการ  ( จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 ) ตาม
ยุทธศาสตร์ที  10    หน้า  3-104  โครงการที 6   )

-ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร สําหรับเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก  ค่า
ลงทะเบียนค่าธรรมเนียมอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการให้แก่ ผู้บริหาร
ท้องถิน , พนักงานเทศบาล , พนักงานครูเทศบาล , ครูผู้ดูแลเด็ก , ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้างฯ  ทีได้รับคําสัง ให้เดินทางไปราชการ            

-โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุตกแต่งร้านนิทรรศการและวัสดุผลิตสือ การเรียน การ
สอนและนวัตกรรมทางการศึกษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุโฆษณาเผย
แพร่ ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าเช่าที
พัก สําหรับผู้บริหารท้องถิน ,พนักงานครูเทศบาล , นักเรียน , พนักงาน
เทศบาล , พนักงานจ้างฯ  ทีร่วมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและร่วม
แข่งขันทักษะวิชาการ (จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 5  หน้า  3-42   โครงการที 2 )  
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-โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน
พืนฐานและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐานและคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลฯ และผู้ทีเกียวข้องกับการจัดการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายใน
โครงการ เช่น ค่าวัสดุ เครืองเขียน อุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเบีย
เลียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึก
อบรมสัมมนาและการประชุมชีแจงต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการ
ศึกษา ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าของสัมมนาคุณในการ ศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น (จากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562) ตามยุทธศาสตร์ ที 5 หน้า 3-49 โครงการ
ที 28)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีวัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็นต้น  
        

ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรายาง ขาตัง(กระดานดํา) ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเป๋า ธงชาติ นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุสํานักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํา
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุก่อสร้าง 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครือง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส  และ
วัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรีการ์ด และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่         

วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตี
ปิงปอง ลูกแชร์บอล ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่าย
ตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุกีฬา      
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 735,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลทัง 2 แห่ง , ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล ทัง 3 แห่ง  ห้องสมุดเทศบาลฯ,  ลานกีฬา
อเนกประสงค์ ชุมชนโนนสว่าง , สนามเทนนิส         

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาลให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลทัง 2
 แห่ง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลทัง 3 แห่ง ห้องสมุด
เทศบาลฯ , ลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนโนนสว่าง , สนามเทนนิส         

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สําหรับกองการศึกษา ,  โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ ,   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯและห้องสมุด    
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งบลงทุน รวม 133,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- โครงการจัดซือเครืองปรับอากาศ พร้อมติดตัง จํานวน 33,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติด
ตัง ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครืองๆละ 33,000 บาท สําหรับกอง
การศึกษา จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2558 (จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ตามยุทธศาสตร์ที  9  หน้าที 3-99
  โครงการที  31  )

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
- โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเซปักตะกร้อพร้อมอุปกรณ์กีฬา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามเซปักตะกร้อพร้อมอุปรณ์กีฬา ให้แก่ชุมชน
ปอบิดขนาดกว้าง 6.10 เมตร ความยาว 13.40 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562
) แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิมเติม ฉบับที 1 ตามยุทธศาสตร์ที  6  หน้าที 12
  โครงการที 1)  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 25,923,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 17,364,100 บาท
ค่าใช้สอย รวม 11,982,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดแก่โรงเรียน
เทศบาลบ้านไผ่ จํานวน 100,000 บาท และโรงเรียน เทศบาล 2 อนุบาล
สาธิตฯ จํานวน 100,000 บาท (ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และจะ
เบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามของสถานศึกษา) (จาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 ) ตามยุทธศาสตร์ที 5 หน้า 3-47
 โครงการที 20) 

โครงการค่าใช้จ่ายรณรงค์เพือในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 39,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จํานวน 15,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 2
 อนุบาลสาธิตฯ จํานวน 15,000 บาท ค่าพัฒนาเจ้าหน้าทีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ๆ  ละ 1 คน ๆ ละ 3,000  บาท ค่าพัฒนาครูแกน
นํา โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่  1 คน  จํานวน 3,000 บาท โรงเรียน
เทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ 1 คน จํานวน 3,000 บาท (ตามหนังสือสัง
การ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 ทัง
นี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน และจะเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษา)  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 ) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 6 หน้า 3-55 โครงการที 2) 
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โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท. จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัย ให้
แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ทีได้รับการคัดเลือก (ตามหนังสือสัง
การ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 ทัง
นี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน และจะเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 ) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 5 หน้า 3-43 โครงการที 5) 

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้อง
ถิน (SBMLD)

จํานวน 1,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน สําหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่  และโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล
สาธิตฯ  (ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559  ทังนีจะเบิก จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และเบิกหักผลักส่งเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารในนาม ของสถานศึกษา (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 )  ตามยุทธศาสตร์ที 5  หน้า  3-44  โครงการที  8  )         
 

โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 613,400 บาท
เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้แก่โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง นักเรียน ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) , มัธยม
ศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) (ตาม
หนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559 ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และจะเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562 ) ตามยุทธศาสตร์ที 5 หน้า 3-52 โครงการที 37)          

โครงการสนับสนุนค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 404,600 บาท
เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน ให้แก่โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง นักเรียนระดับอนุบาล, ระดับประถมศึกษา (ป.1
-ป.6) , มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4
-ม.6) (ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559 ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และจะเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562 ) ตามยุทธศาสตร์ที 5 หน้า 3-52 โครงการที 36)          

โครงการสนับสนุนค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน จํานวน 390,900 บาท
เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง นักเรียนระดับอนุบาล, ระดับประถมศึกษา (ป.1
-ป.6) , มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4
-ม.6) (ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559 ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และจะเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562 ) ตามยุทธศาสตร์ที 5 หน้า 3-51 โครงการที 35)          
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โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 2,431,800 บาท
เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง ) ของนักเรียนระดับอนุบาล 
ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหนังสือสังการ ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 ทังนี จะเบิก
จ่าย ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน และจะเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถาน
ศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 ) ตามยุทธศาสตร์ที 5
 หน้า 3-50 โครงการที 32)         

โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 135,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสือการเรียนการสอน, วัสดุการศึกษา สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ ทัง 3 แห่ง ข้อมูลเด็กเล็ก ณ วันที 10
 มิถุนายน 2559 อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี (ตามหนังสือสังการ ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 ทังนี จะเบิกจ่าย
ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 ) แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิม
เติม ฉบับที  1 ตามยุทธศาสตร์ที 5 หน้า 8 โครงการที 1)    

โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิม : Top Up) จํานวน 209,000 บาท
เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนรายหัวส่วนเพิม (Top Up) 
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง ของนักเรียนระดับประถม
ศึกษา (ป.1-ป.6) และมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) (ตามหนังสือสัง
การ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 ทัง
นี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถินและจะเบิกหักผลักส่ง เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษา)  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 ) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 5 หน้า 3-51 โครงการที 33)           

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง ๆ ละ 20,000  บาท (ตามหนังสือสัง
การ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15  กรกฎาคม 2559  ทัง
นี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน และจะเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 ) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 5 หน้า 3-43 โครงการที 6)           

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสําหรับเป็น
ฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2
 โรงเรียน ๆ ละ 50,000  บาท (ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และ
เบิกหักผลักส่งเงินเข้า บัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา) (จาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 ) ตามยุทธศาสตร์ที 5 หน้า 3-50
 โครงการที 30)          
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัด
ทําแผนพัฒนาทางการศึกษาดีเด่น

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดี
เด่น ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน  50,000 บาท, ระดับ
สถานศึกษา จํานวน 5 แห่ง ๆ ละ 50,000 บาท (ตามหนังสือสังการ ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 ทังนี จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถินและเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามของสถาน
ศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 ) แก้ไข/เปลียน
แปลง/เพิมเติม ฉบับที 1 ตามยุทธศาสตร์ที 5  หน้า 11 โครงการที 6)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านให้แก่โรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลฯ ทีได้รับการคัดเลือก (ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถินและ
เบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร)(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2559-2561 ) ตามยุทธศาสตร์ที 5 หน้า  3-48 โครงการที  24  )          

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 33,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สําหรับ
โรงเรียนเทศบาล  ทัง 2 แห่ง  ระบบ ADSL โรงเรียนละ  9,600
 บาท  ระบบ Wifi  โรงเรียนละ 7,200 บาท (ตามหนังสือสังการ ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559  ทังนี จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน และเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารในนามของสถาน
ศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562 )  ตามยุทธศาสตร์
ที 11  หน้า 3-116 โครงการที 32)

โครงการสนับสนุนค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 100,000 บาท
เพือสนับสนุนปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) อัตราคนละ 500
 บาท ต่อภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) และระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้น   (ม.1-ม.3) อัตราคนละ 1,500 บาท ต่อภาคเรียน (3,000
 บาท/คน/ปี) (ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการ จัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และจะเบิกหักผลักส่งเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา) (จากแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560-2562 ) ตามยุทธศาสตร์ที 5 หน้า 3-50 โครงการที 31)    
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โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน จํานวน 675,800 บาท
เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน โรงเรียนสังกัด
เทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง นักเรียนระดับอนุบาล, ระดับประถมศึกษา (ป.1
-ป.6), มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.4
-ม.6) (ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15
 กรกฎาคม 2559 ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินและจะเบิกหักผลักส่ง เงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562 ) ตามยุทธศาสตร์ที 5 หน้า 3-51 โครงการที 34)           

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 3,460,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน  ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวัน  ตามโครงการอาหารกลางวัน  สําหรับ นักเรียนระดับอนุบาลและ
เด็ก ป1-ป.6 โรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน  2  แห่ง  ข้อมูลจํานวนนัก
เรียน   ณ   10   มิถุนายน   2559 จํานวน  200  วัน อัตราคนละ 20
 บาท (ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15
  กรกฎาคม 2559  ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และจะเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคาร ในนามของสถานศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562 ) ตามยุทธศาสตร์ที 5 หน้า 3-46 โครงการที 17)         

โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จํานวน 1,249,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุประกอบอาหารกลางวัน  ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวัน  ตามโครงการอาหารกลางวัน  สําหรับ เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาล จํานวน  3  แห่ง  ข้อมูลจํานวนเด็กเล็ก ณ   10
   มิถุนายน   2559  จํานวน 245 วัน อัตราคนละ 20 บาท (ตามหนังสือ
สังการ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที 15  กรกฎาคม 2559
  ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน และจะเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารใน
นามของสถานศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 ) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 5 หน้า 3-46 โครงการที 18) 
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ค่าวัสดุ รวม 5,371,500 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 5,321,500 บาท

- โครงการจัดซืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  ตังไว้ 1,657,600  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนระดับชัน
อนุบาล และประถมศึกษาปีที 1-6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน  2
  แห่ง  (ข้อมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2559)  ภาคเรียน
ที 2/2559 และภาคเรียนที 1/2560  จํานวน 260 วัน (จํานวน 52
 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์)  (ตามหนังสือสังการ ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 ทังนี จะเบิกจ่าย
ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 ) ตามยุทธศาสตร์ที 5
 หน้า 3-53 โครงการที 40)  
- โครงการจัดซืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2
ตังไว้ 3,175,200 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนระดับชัน
อนุบาล และประถมศึกษาปีที 1-6 ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพป.ขอนแก่น เขต 2) จํานวน  8
  แห่ง  (ข้อมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที 10 มิถุนายน 2559 ) ภาคเรียน
ที 2/2559 และภาคเรียนที 1/2560  เป็นจํานวน 260 วัน (จํานวน  52
 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) (ตามหนังสือสังการ ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 ทังนี จะเบิกจ่าย
ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 ) ตามยุทธศาสตร์ที 5
 หน้า 3-53 โครงการที 41) 
- โครงการจัดซืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  ตังไว้ 488,700 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 3 แห่ง (ข้อมูลจํานวนเด็กเล็ก ณ วันที 10
 มิถุนายน 2559) ภาคเรียนที 2/2559 และภาคเรียนที 1/2560 เป็น
จํานวน 260 วัน (จํานวน  52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน) (ตามหนังสือสัง
การ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559  ทัง
นี จะเบิกจ่าย ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 ) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 5 หน้า 3-54 โครงการที 42)          

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น เคียว สปริงเกลอร์ จอบ
หมุน จานพรวน ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืช
และสัตว์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุการเกษตร 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุ
เครืองแต่งกาย          

วันทีพิมพ์ : 23/9/2559  11:13:40 หน้า : 43/104



วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

- ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคมตังไว้  10,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต   ตามโครงการ
เครือข่าย Internet  ตามหนังสือ ที มท 0808.3/ว 2351   ลงวันที 10
 กรกฎาคม 2546 ข้อ 7.2 ค่าสือสารผ่านดาวเทียมและค่าสือสารอืน ๆ
 และให้หมายความรวมถึง  ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่า
ใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ          

งบลงทุน รวม 1,931,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,071,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
- โครงการจัดซือโต๊ะ-เก้าอีนักเรียน ระดับประถมศึกษา จํานวน 121,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะ-เก้าอีนักเรียน ระดับประถมศึกษา แบบไม้
ยางพาราทังชุด ขนาดระดับความสูงของโต๊ะและเก้าอี โต๊ะ 55x40x65
 ซม. และเก้าอี 34x35 สูง 74 ซม. ให้แก่โรงเรียนเทศบาล
บ้านไผ่ จํานวน 80 ชุด และโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ จํานวน 30
 ชุด เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จึงขอจัดซือตามราคาท้องตลาด  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) ตามยุทธศาสตร์ที 9   หน้าที  3-96 โครงการที 18   )

โครงการจัดซือเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

จํานวน 350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทัง 3 แห่ง ได้แก่ สไลด์เดอร์พร้อม
ชิงช้า จํานวน 4 ชุด, บ้านคุณหนู(บ้านเดียว) จํานวน 5 ชุด, บ้านคุณ
หนู(บ้านคู่) จํานวน 4 ชุด, ชุดม้าโยก จํานวน 9 ชุด, ชุด
โยกเยก จํานวน 14 ชุด, อุโมงค์ลอด จํานวน 3 ชุด (ตามหนังสือสัง
การ ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที 3 สิงหาคม  2559
 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการเงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้
รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน) เนืองจาก
ครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซือตามราคาท้อง
ตลาด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 ) แก้ไข/เปลียน
แปลง/เพิมเติม ฉบับที  1 ตามยุทธศาสตร์ที 5 หน้า 9 โครงการที 2) 
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- โครงการจัดซือและติดตังหม้อแปลงไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล
สาธิตฯ

จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA (กิโล
โวล์แอมป์) และอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมค่าติดตัง ให้แก่โรงเรียน
เทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซือตามราคาท้องตลาด (จากแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2560-2562) ตามยุทธศาสตร์ที  11  หน้าที  3-116 โครงการ
ที 31   )

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 860,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
- โครงการก่อสร้างสระว่ายนําพร้อมหลังคาคลุม จํานวน 800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสระว่ายนํา พร้อมหลังคาคลุม เป็นอาคารสระว่าย
นํา ค.ส.ล. ขนาด 5.00x10.00 เมตร ลึกประมาณ 0.60-1.20 เมตร ปู
พืนและผนังสระด้วยกระเบืองเซรามิค พืนรอบสระเป็น ค.ส.ล. และระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบประปา-สุขาภิบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 เทศบาล
เมืองบ้านไผ่ รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ตามยุทธศาสตร์
ที  5  หน้าที  3-54 โครงการที  43  )

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
- โครงการติดตังและซ่อมแซมรางระบายนําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังรางระบายนําฝนเหล็กเคลือบ
สังกะสี ขนาด 0.25 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร พร้อมซ่อม
แซมรางระบายนําฝนเหล็กเคลือบสังกะสี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2  ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560-2562) ตามยุทธศาสตร์ที  6  หน้าที 3-71  โครงการที  14  )

งบเงินอุดหนุน รวม 6,628,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 6,628,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 6,628,000 บาท

- เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพป
. ขอนแก่น เขต 2ตังไว้  6,628,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับโครงการอาหารกลางวันนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด สพป.เขต 2 ขอนแก่น จํานวน 8 แห่ง  
(ข้อมูลจํานวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2559) ภาคเรียนที 2/2559 และ
ภาคเรียนที 1/2560  จํานวน 200 วัน  อัตราคนละ 20
 บาท ได้แก่ โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ ,โรงเรียน
หนองลุมพุก, โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา,โรงเรียนวัดจันทร์
ประสิทธิ,โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ, โรงเรียนประเสริฐแก้ว
อุทิศ, โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่, โรงเรียนบ้านเกิง (ตามหนังสือสัง
การ ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559  ทัง
นี จะเบิกจ่าย ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน และเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม
ของสถานศึกษา) (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 ) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 5  หน้า 3-47  โครงการที 19)          
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 1,460,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 700,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 650,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์   ค่าวัสดุตกแต่งร้าน
นิทรรศการ วัสดุผลิตสือ  เงินรางวัล  ของรางวัล  ค่าป้ายไวนิล ค่าพิธี
เปิด-ปิด ค่าพิธีการ  ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  เป็นค่า
เงินรางวัลการประกวดกิจกรรมต่างๆ   เช่น กิจกรรม การกล่าวสุนทรพจน์
การประกวดเล่านิทานการประกวดร้องเพลง   การประกวดมารยาท
ไทย ฯลฯ  ค่าจ้างเหมาเวที เครืองเสียง ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าวัสดุ
สํานักงาน  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดต่าง ๆ และอืน ๆ
  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 ) แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิม
เติม ฉบับที 1  ตามยุทธศาสตร์ที 5 หน้า 10 โครงการที  4    )             

โครงการจัดวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  นําดืม นํา
แข็ง  ค่าของขวัญของรางวัล   ค่าเช่าเครืองเสียง ค่ามหรสพ  ค่าตกแต่ง
สถานที  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหารทําการนอกเวลา และอืน ๆ
 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิม
เติม ฉบับที 1  ตามยุทธศาสตร์ที 7 หน้า 21 โครงการที 3)           

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใข้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดู
งาน แก่คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนรวมถึง บุคลากรกองการ
ศึกษา เช่น ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงตี
พิมพ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าเช่าเหมายานพาหนะ  ค่าเช่าที
พัก  ค่าเบียเลียง ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) แก้ไข/เปลียน
แปลง/เพิมเติม ฉบับที 1  ตามยุทธศาสตร์ที 5 หน้า  10 โครงการที  5)     
     

โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะและดนตรี จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแก่ นักเรียน เยาวชนในเขต
เทศบาลฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินกิจกรรม ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิงตีพิมพ์ ค่าเกียรติบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายไวนิล ค่าป้ายชือ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นใน
การจัดอบรม (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 )  แก้ไข/เปลียน
แปลง/เพิมเติม ฉบับที 1 ตามยุทธศาสตร์ที 5 หน้า 9 โครงการที 3)          

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ สือ
การเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานลืนพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะ
ยูโด และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุการศึกษา
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งบลงทุน รวม 400,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 400,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
- โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาล2 อนุบาลสาธิตฯ ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว
 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน (จากแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2560-2562) ตามยุทธศาสตร์ที 6   หน้าที   3-71 โครงการ
ที16    )

- โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาลบ้านไผ่ ตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0808/ว 4072 ลงวัน
ที 15 กรกฎาคม 2559 ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560-2562) ตามยุทธศาสตร์ที   6 หน้าที  3-71 โครงการที  15  )

งบเงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 360,000 บาท

-อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2  ตังไว้  280,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่โรงเรียนในสังกัด สพป.เขต 2 ขอนแก่น ตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา  
1. โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ  จํานวน  35,000  บาท 
2. โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ  จํานวน  35,000  บาท 
3. โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก จํานวน  35,000  บาท  
4. โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ จํานวน  35,000  บาท 
5. โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ จํานวน  35,000  บาท 
6. โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา จํานวน  35,000  บาท 
7. โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ จํานวน  35,000  บาท 
8. โรงเรียนบ้านเกิง  จํานวน  35,000  บาท 
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562 )  ตามยุทธศาสตร์ที 5 หน้า  3
-48 โครงการที 25) 
 -อุดหนุนโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตัง
ไว้ 80,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โรงเรียนบ้านไผ่ (ขก.5) โครงการอบรมพัฒนา
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562 )  ตามยุทธศาสตร์ที 5 หน้า  3-45 โครงการที 12)          

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,496,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,719,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,719,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 984,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  5  อัตรา  
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
-เงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร  ตังไว้ 67,200   บาท
เพือจ่ายเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม  ในอัตราเงินเดือนละ 5,600  บาท จํานวน  1  อัตรา        
     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
- ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานเทศบาล  ตังไว้  103,200  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อมและพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับเงินประจํา ตําแหน่งตามระเบียบฯ  
     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 235,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1  อัตรา เพือปฏิบัติงาน กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 283,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลทีปฏิบัติงานกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม พร้อมทังเงินทีได้รับจากการ พิจารณาเลือน
ขันค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงาน ทีมีระดับดีขึนไป  จํานวน (3% - 5%
)  ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนันตามประกาศคณะ
กรรมการฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ    2   อัตรา         

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 46,700 บาท
 -เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ   ตัง
ไว้  46,700   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล     
    

งบดําเนินงาน รวม 757,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 71,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 36,000 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ตังไว้  36,000   บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาช่วยราชการ   เงิน
ทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว เงินรางวัล         

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและ
ลูกจ้างทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามความจําเป็นและเร่ง
ด่วน  ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และจ่ายเป็นค่าตอบแทน
แพทย์  พยาบาล ฯลฯ            

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ของพนักงานและลูกจ้างทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ   

วันทีพิมพ์ : 23/9/2559  11:13:40 หน้า : 48/104



ค่าใช้สอย รวม 386,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 136,400 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆตังไว้ 50,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่ารับ
วารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมา บริการต่าง ๆ  เช่น  ทําประปา  ค่า
จ้างแรงงาน  ทําอุปกรณ์สิงของต่างๆ  และจ้างเหมาบริการในภารกิจ ที
เกียวข้องกับกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 
 - ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสาธารณสุขสิงแวดล้อม  ตัง
ไว้  86,400  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดสํานักงาน   อาคารกอง
สาธารณสุขสิงแวดล้อม ชันบน-ล่าง  รวมถึงห้องสุขา ทังหมดใน
อาคาร  รวมพืนทีประมาณ  560  ตร.ม. จํานวน 1 อัตรา        

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานและลูกจ้าง เช่น  ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก  ค่า
พาหนะ ค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ        

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีวัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็นต้น  
     

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรายาง ขาตัง(กระดานดํา) ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเป๋า ธงชาติ นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุสํานักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว       
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํา
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุก่อสร้าง       

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครือง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง       

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส  และ
วัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์      

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 40,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่านําประปาอาคารกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ฯลฯ        
   

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท

- โครงการเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ เพือช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์  ตังไว้   20,000   บาท
เพืออุดหนุนเงินให้แก่ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ  เพือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเชือ HIV  ของอําเภอบ้านไผ่ ตามหนังสือด่วนทีสุดที ขก
 0218/1436  ลงวันที  18  พฤษภาคม  2559  (จากแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2560-2562) ตามยุทศาสตร์ที 6  หน้า 3-61  โครงการที  23)   

      

งานโรงพยาบาล รวม 2,511,400 บาท
งบบุคลากร รวม 296,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 296,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 278,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  1  อัตรา  
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท
- เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข  ตัง
ไว้  18,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
สาธารณสุข ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนทีสุด ทีมท 0819.2/5103
 ลงวันที 24 กุมภาพันธ์ 2549   

งบดําเนินงาน รวม 2,215,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
และ  ลูกจ้างทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามความจําเป็น
และเร่งด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์
พยาบาล ฯลฯ             

ค่าใช้สอย รวม 2,090,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ  ตังไว้  20,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าจ้าง
เหมาทําทําเนียบ (อสม.)  ค่าจ้างเหมาทําทําเนียบผู้สูงอายุ และค่าจ้างเหมา
ทําทําเนียบอาสาสมัครอืนๆ  ค่ารับวารสาร  ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ทีเกียวกับภารกิจกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ฯลฯ   
      

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน เนืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ประกอบไปด้วย ค่าอาหาร กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม แขกผู้มีเกียรติ ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที และสถานที ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการประกวด พ่อดีเด่น ค่ารางวัลพ่อดีเด่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
นิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560-2562) ตามยุทธศาสตร์ที 7  หน้าที 3-82 โครงการที 23)         

-โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ เนือง
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ
พระบรมราชินีนาถ ประกอบไปด้วย ค่าอาหาร กลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม แขกผู้มีเกียรติ ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที และสถานที ค่าตอบแทน
คณะกรรมการประกวด แม่ดีเด่น ค่ารางวัลแม่ดีเด่น ค่าใช้จ่ายในการจัด
ทํานิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (จากแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2560-2562) ตามยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที 3-82 โครงการ
ที 24)         
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-โครงการธรรมนูญสุขภาพเมืองบ้านไผ่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงาน  โดยมีค่าใช้จ่ายดัง
นี  ค่าจัดอบรมแกนนําชุมชน  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าจัดประชุมประชาคมชุมชน 39 ชุมชน  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุประกอบการ ฝึกอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ในการอบรม/ประชุม ค่าจ้างเหมารถยนต์ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจํา
เป็น ฯลฯ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ตามยุทธศาสตร์ที 7
 หน้าที 3-83 โครงการที  25 )       

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้พิการ 
และทัศนศึกษาดูงาน

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน  การฝึกอบรม โดยมีค่าใช้
จ่าย  ดังนี ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าทีพัก ค่าสถานที ค่าเบียเลียง  ค่าของที
ระลึก  ค่าพิธีการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าวัสดุ ประกอบการฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่าย
เอกสารสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ในการทัศนศึกษาดูงาน และการ
ฝึกอบรม (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) แก้ไข/เปลียน
แปลง/เพิมเติม ฉบับที 1 ตามยุทธศาสตร์ที 6  หน้าที  13 โครงการที 4  )  
     
      

-โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และทัศนศึกษาดู
งาน

จํานวน 600,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน  การฝึกอบรม โดยมีค่าใช้
จ่าย  ดังนี ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าทีพัก ค่าสถานที ค่าเบียเลียง  ค่าของที
ระลึก  ค่าพิธีการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าวัสดุ ประกอบการฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่าย
เอกสารสิงพิมพ์  ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ในการ
ทัศนศึกษาดูงานและการฝึกอบรม (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-
2562) แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิมเติม ฉบับที 1 ตามยุทธศาสตร์ที 10
  หน้าที 24 โครงการที 1 )

-โครงการเมืองจักรยานเพือสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย่ในการฝึกอบรม รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนใช้จักรยานในชีวิตประจําวันมากขึน ค่าจ้างเหมาทําสัญลักษณ์
การใช้จักรยาน จุดจอดจักรยานในจุดต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืมผู้ใช้จักรยาน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าเอกสารคู่มือ สือประชาสัมพันธ์ ค่าสถานที ค่า
จ้างเหมาทําเกียรติบัตร โล่ รางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงาน และ
ค่าใช้จ่ายทีจําเป็นตามโครงการ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-
2562) ตามยุทธศาสตร์ที 6  หน้าที  3-61 โครงการที 21)       

-โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การจัด
กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่า
ทีพัก ค่าสถานที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเบียเลียง ค่าของ
ทีระลึก ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสารสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นใน
การทัศนศึกษาดูงานและการฝึกอบรม  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560-2562) ตามยุทธศาสตร์ที 6  หน้าที 3-60 โครงการที 19)  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีวัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรายาง ขาตัง(กระดานดํา) ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเป๋า ธงชาติ นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุสํานักงาน        

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ชุดเครืองมือผ่าตัด เปลหามคน
ไข้ เครืองมือวิทยาศาสตร์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์   
    

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุ
เครืองแต่งกาย

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 544,000 บาท
งบบุคลากร รวม 314,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 314,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 314,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1 อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 229,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,000 บาท

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  ตังไว้ 3,000
   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาช่วยราชการ   เงิน
ทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว เงินรางวัล         

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ของพนักงานและ
ลูกจ้างทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามความจําเป็นและเร่ง
ด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ          

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ของพนักงานและลูกจ้างทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ   

ค่าใช้สอย รวม 186,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 96,400 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ  ตังไว้ 10,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   ค่ารับ
วารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมา บริการต่างๆ  ทําอุปกรณ์สิงของ
ต่างๆ    และค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพนําเสีย  และจ้างเหมาบริการใน
ภารกิจ ทีเกียวข้องกับกองสาธารณสุขฯ  ฯลฯ 
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพือปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิงแวดล้อมใน
ตําแหน่งเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล  ตังไว้  86,400   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและงานต่างๆด้าน
สุขาภิบาลและอนามัยสิงแวดล้อม จํานวน 1 อัตรา      

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-โครงการชาวบ้านไผ่ร่วมใจลดการใช้นํามันทอดซํา จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้  แก่กลุ่มประชาชนผู้บริโภค/กลุ่ม
นักเรียนในโรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับการอบรม ค่าจัด
ทําสือประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซือชุดทดสอบนํามันทอดซํา ค่าจัดซือนํามัน
ทอดซํา ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าถ่ายเอกสารสิง
พิมพ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -
 2562) ตามยุทธศาสตร์ที 6 หน้า 3-58 โครงการที 12)       

-โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใส่ใจสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้
ประกอบการค้าตลาดสด/แผงลอยจําหน่าย อาหาร/ผู้ประกอบการค้าโรง
อาหารในสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าทํา
สือประชาสัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลา
ราชการ ค่าจัดซือชุดทดสอบความปลอดภัยด้านอาหารและค่าใช้จ่าย
อืนๆ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ตามยุทธศาสตร์ที 6
 หน้า 3-58 โครงการที 11 )       
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-โครงการส่งเสริมการปลูกกล้วยไทยในชุมชนเพือลดภาวะโลกร้อน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เพือลดภาวะโลกร้อน  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ เครืองดืม  ค่าเอกสาร  คู่
มือ  สือประชาสัมพันธ์  ค่าจัดซือพันธุ์กล้วย  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
ตามโครงการฯ ฯลฯ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า 3-14 โครงการที 14 )       

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรายาง ขาตัง(กระดานดํา) ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเป๋า ธงชาติ นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุสํานักงาน

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครือง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ชุดเครืองมือผ่าตัด เปลหามคน
ไข้ เครืองมือวิทยาศาสตร์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์   
    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรีการ์ด และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุ
เครืองแต่งกาย

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 3,899,300 บาท
งบบุคลากร รวม 806,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 806,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 206,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  1  อัตรา   
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท
-เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณ
สุข  ตังไว้  18,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนทีสุด  ที มท  0819.2/5103
 ลงวันที 24 กุมภาพันธ์ 2549 ได้ส่งประกาศ ก.ท.จ
.ขอนแก่น เรือง กําหนดให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเพิมสําหรับตําแหน่ง
ทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข         

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-  เงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาล  ตังไว้  42,000  บาท
เพือจ่ายเงินประจําตําแหน่งพนักงานเทศบาลทีมีสิทธิตามระเบียบฯ  อัตรา
เดือนละ   3,500 บาท   จํานวน 1 อัตรา        

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 530,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลทีปฏิบัติงานกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม พร้อมทังเงินทีได้รับจากการ พิจารณาเลือน
ขันค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงานทีมีระดับดีขึนไป  จํานวน (3% - 5%
)  ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนันตามประกาศคณะ
กรรมการฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ    3   อัตรา         

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 9,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล   

งบดําเนินงาน รวม 1,850,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 14,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
และ  ลูกจ้างทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามความจําเป็น
และเร่งด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และจ่ายเป็นค่าตอบแทนแพทย์
พยาบาล ฯลฯ             

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ของพนักงานและลูกจ้างทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ   
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ค่าใช้สอย รวม 1,366,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,086,800 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ  ตังไว้ 50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่ารับ
วารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมา  บริการต่าง ๆ เช่น  ค่าจ้างแรง
งาน  ทําอุปกรณ์สิงของต่างๆ  ค่าเบียประกัน  และจ้างเหมาบริการใน
ภารกิจทีเกียวข้องกับ กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 
- ค่าจ้างเหมาบุคลากรทําความสะอาดอาคารศูนย์บริการฯและดูแลเครือง
มือเครืองใช้ให้ปราศจากเชือ ประจําศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  ตังไว้  86,400  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรทําความสะอาดและดูแลเครืองมือเครือง
ใช้ให้ปราศจากเชือ  จํานวน  1  อัตรา  
- ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตัง
ไว้ 777,600  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  จํานวน  9 อัตรา 
- ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานนวดแผนไทย ประจําศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตังไว้  172,800  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานนวดแผนไทย ประจําศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2 อัตรา          

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมค่าใช้จ่ายสําหรับส่ง
เสริมบําบัดฟืนฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ฟืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  ค่าลง
ทะเบียน  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สถานที  ค่าจัดทําเอกสาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม  และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีจําเป็น (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) แก้ไข/เปลียน
แปลง/ เพิมเติม ฉบับที 1 ตามยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 15 โครงการที 6)     
  

-โครงการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุก จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ   ค่าอาหารว่างเครืองดืม ค่าอาหาร   ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์   ค่าวัสดุสํานักงาน   ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องใน
โครงการ  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ตามยุทธศาสตร์
ที 6 หน้า 3-59 โครงการที 13)         

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีวัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็นต้น  
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ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรายาง ขาตัง(กระดานดํา) ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเป๋า ธงชาติ นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุสํานักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครือง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส  และ
วัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน         

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ชุดเครืองมือผ่าตัด เปลหามคน
ไข้ เครืองมือวิทยาศาสตร์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์   
    

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุ
เครืองแต่งกาย       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์        
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 300,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ฯลฯ  

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประปา  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ฯลฯ  

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี ฯลฯ

งบลงทุน รวม 1,242,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,087,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- โครงการจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค๊บ 4 ประตู จํานวน 787,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ  ขนาด 1 ตัน ขับ
เคลือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํา กว่า 2,400  ซีซี  จํานวน 1
 คัน เป็นกระบะสําเร็จรูป  ห้องผู้โดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4
 ประตู  เป็นราคารวมเครือง ปรับอากาศ  ราคารวมภาษีสรรพสามิต จัดซือ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2558  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ
.ศ. 2560-2562) แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิมติม ฉบับที 1 ตามยุทธศาสตร์
ที 6   หน้าที  18 โครงการที  7  )
      

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วันทีพิมพ์ : 23/9/2559  11:13:41 หน้า : 59/104



- โครงการจัดซือยูนิตทําฟัน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือยูนิตทําฟัน  จํานวน  1  ชุด  เพือใช้การบริการทันต
กรรม      
1. คุณสมบัติทัวไป      
-  ประกอบด้วย  ระบบให้แสงสว่าง  ระบบเครืองกรอฟัน  ระบบควบ
คุม  ระบบดูดนําลาย  ระบบนําบ้วนปาก และเก้าอีคนไข้ 
-  ยูนิตมีจุดต่อ Coupling นํา สําหรับเครืองขูดหินปูน พร้อมปุ่มปรับ
ปริมาณนํา และมีหัวต่อแบบ Non - return valve สําหรับเสียบท่อนําได้ 
- ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ และถูกแปลงเป็น
แรงดันไฟฟ้า ไม่เกิน 50 โวลต์ ใช้กับระบบ ทํางานภายในยูนิตทังหมด ยก
เว้นส่วนทีเป็นมอเตอร์     
2. คุณสมบัติทางเทคนิค     
2.1 ระบบให้แสงสว่าง     
-  แสงสว่างทีได้ปราศจากความร้อน 
-  ให้ความเข้มแสงทีระยะโฟกัส  อยู่ระหว่าง 13,000  ลักซ์ และไม่
เกิน 28,000  ลักซ์      
-  ระยะโฟกัสทีจุดปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 
-  Color Temperature อยู่ระหว่าง 3,600 - 6,500  องศาแคลวิน 
-  สามารถปรับระดับความเข้มของแสงได้ 2 ระดับ ปิด - เปิดด้วย
ระบบ Manual     
-  Flexible Arm  สําหรับยึดโคมไฟ ทําด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม หรือโลหะ
เคลือบสารป้องกันสนิม สามารถปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทังแนวดิงและ
แนวระนาบ สามารถทํามุมเอียงได้ 
2.2. ระบบเครืองกรอฟัน  
เครืองอัดอากาศ (Air Compressor) มีคุณลักษณะ ดังนี    
- เครืองอัดอากาศเป็นระบบทีไม่ใช้นํามันหล่อลืน     
- กําลังของมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า 
- จํานวนรอบการหมุนของมอเตอร์ไม่เกิน 1,500 รอบ / นาที 
- สามารถผลิตปริมาณอากาศอัดที 5 Bar ได้ไม่น้อยกว่า 120 ลิตร / นาที 
- มีระบบป้องกันมอเตอร์ชํารุด เมือเกิดภาวะผิดปกติ (Over load) 
- ถังเก็บภายในเคลือบกันสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลิตร พร้อมติด
ตัง Safety Valve และมีมาตรวัดแสดงค่าแรงดันอากาศอัดทีเก็บอยู่ใน
ถัง  และมีวาล์วเปิดปล่อยอากาศอัดและนําทิง ติดตังใช้งานได้อย่างสะดวก 
- มีสวิตซ์อัตโนมัติควบคุมการทํางานของมอเตอร์ ให้แรงดันอากาศอัดใน
ถังอยู่ในพิกัดโดยช่วง Cut - In มีแรงดันลมไม่ตํากว่า 5 Bar 
- ชุดปรับปรุงคุณภาพลม  ต้องติดตังในห้องติดตังยูนิตทําฟัน  โดยชุดปรับ
ปรุงคุณภาพอากาศอัด ต้องมีองค์ประกอบ และการติดตังเรียงลําดับ ก่อน
เข้ายูนิตทําฟัน  ดังนี 
- กรองอนุภาคทีแขวนลอยในลมให้มีขนาดไม่เกิน 5
 ไมครอน ด้วย Air Filter หรือ Filter Grade 10
 พร้อม Metal Guard  หรืออุปกรณ์ทีมีประสิทธิภาพเทียบเท่า จํานวน 1
 ตัว  
- ลดแรงดันของอากาศให้เป็น 5 Bar ด้วย Air Regulator พร้อมมาตร
วัดแรงดันจํานวน 1 ตัว 
- ด้ามกรอ  ประกอบด้วย 
- ด้ามกรอเร็ว (Airotor) จํานวน 2 ด้ามกรอ โดยมีคุณสมบัติ 
- เป็นชนิด Ceramie Ball Bearing มีคุณหสมบัติพิเศษสามารถป้องกัน
การไหลย้อนกลับของนําและลมขณะหยุดใช้งาน (Zero - Suck Back) มี
แรงบิด (Torqus) ไม่น้อยกว่า 22 วัตต์ มีรูนําออกระบายความร้อนของ
หัว Bur จากกรอฟันทีส่วนหัว 3 รู ในใบพัดเป็นแบบ 2
 ชัน (Twin Power) และแต่ละชันมี คีบรับแรงลม 16 คีบ  ท้ายเป็น
แบบ  Mid wert type 4 Holes 
- สามารถฆ่าเชือโรคโดยการนึงฆ่าเชือได้โดยทนความร้อนได้สูงถึง 135
 องศาเซลเซียส 
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- ด้ามกรอเป็นยีห้อเดียวกันกับยูนิตทําฟัน 
- ด้ามกรอช้า      
- เป็น Airmotor มีด้ามท้ายเป็นแบบ 4 Holer   
- สามารถต่อสเปรย์นําได้ และสามารถปรับความเร็วได้ 
- มีด้ามต่อชนิดตรง  (Straight) ชนิดหักมุน (Contra - Angle) อย่าง
ละ 1 ด้าม 
- สามารถฆ่าเชือโรคโดยการนึงฆ่าเชือได้โดยทนความร้อนได้สูงถึง 135
 องศาเซลเซียส 
- สายด้ามกรอเร็ว 2 เส้น เป็นเส้นตรงทําด้วยซิลิโคน 
- Triple Syringe มีคุณลักษณะดังนี 
- สามารถเป่านําหรือลม อย่างใดอย่างหนึงได้ 
- สามารถเป่านําและลมพร้อมกันได้    
- สามารถอดปลายทิป ฆ่าเชือด้วยวิธีการนึงฆ่าเชือด้วยความร้อนได้  
- เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับยูนิตทําฟันหลัก โดยผลิตและประกอบจากโรง
งานเดียวกันกับยูนิตทําฟันทังชุด มีแคตตาล็อคทีแสดงให้เห็นชัดเจนจาก
โรงงานผู้ผลิต และมีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต  
- สายด้ามกรอ และ Triple Syringe ทุกเส้นเป็นเส้นตรงทําด้วยซิลิโคน 
- ภาชนะบรรจุนํากลันสําหรับใช้กับหัวกรอ 
- เมือเกิดการระเบิดอันเนืองจากแรงดันลมภายในภาชนะ ตัวภาชนะจะ
ต้องไม่แตกกระจายจนเป็นอันตรายแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง 
- เป็นภาชนะทีสามารถมองเห็นระดับนําได้ 
- ทนความดันได้ไม่น้อยกว่า 3 บาร์ 
- มีความจุไม่น้อยกว่า 1 ลิตร 
- สามารถถอดเปลียนภาชนะออกเพือเติมนํา หรือทําความสะอาดได้
สะดวก 
- มีระบบระบายลมทันที ก่อนถอดเปลียน 
- มีภาชนะสํารอง 1 ใบ
2.3 ระบบควบคุม    
- ระบบควบคุมการทํางานของด้ามกรอ
 - เป็นระบบควบคุมโดยไฟฟ้า (Electric Solenoid Valve) โดยไม่ใช้
ลมร่วมในการควบคุม การทํางาน โดยแยกการควบคุมแต่ละด้ามกรอใน
การทํางานแบบอิสระ (ในกรณีด้ามหนึง ด้ามใดมีปัญหา อีก 2 ด้ามจะทํา
งานได้ปกติ) และมีระบบ First Priority โดยต้องผลิตและ ประกอบจาก
โรงงานทีผลิตยูนิตทําฟันทังชุด 
- มีระบบป้องกันการดูดนําย้อนกลับเข้าด้ามกรอ 
- สามารถปรับปริมาณนํา และแรงดันอากาศอัดของด้ามกรอในแต่ละชุด
ได้สะดวกโดยผ่าน Needle Valve และมีมาตรวัดแรงดันอากาศอัดทีใช้
กับด้ามกรอ 
- ต้องไม่มีการบีบ หรือหักพับสายทีเป็นทางเดินของนําและลมในระบบ
- สายทีเป็นทางเดินของนํา และลมภายในระบบควบคุม เป็นสายทีทํา
จาก Polyurethane (PU) และเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศ
ญีปุ่น อเมริกา หรือประเทศในทวีป ยุโรป โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของสายทีตัวสาย 
- มีทีใส่ด้ามกรอ  สําหรับด้ามกรอเร็ว 2 ที สําหรับด้ามกรอช้า 
1 ที และ Triple Syringe 1 ที    
 - มีทีวางถาดใส่เครืองมือ    
 - ทีใส่ด้ามกรอ และทีวางถาดใส่เครืองมือด้าน
ทันตแพทย์ ใช้ Flexible Arm ร่วมกัน 
- ทีใส่ด้ามกรอและทีวางถาดใส่เครืองมือด้านทันตแพทย์สามารถเคลือนที
ได้ทังแนวราบ และแนวดิงและคงทีได้ทุกจุดทีต้องการ (ทังนีเมือปิดเครือง
แล้วสายของด้ามกรอจะต้องไม่ ลดระดับลงถูกพืน) 
- สวิตช์เท้าในชุดเดียวกัน สามารถควบคุมการทํางานได้ดังต่อไปนี
- สามารถควบคุมการปรับระดับสูง - ตํา และปรับระดับพนักพิงของเก้าอี
คนไข้    
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- สามารถควบคุมการทํางานของด้ามกรอ และสามารถเลือกให้หัวกรอทํา
งานอย่างเดียว หรือทํางานแบบมีนําร่วมด้วย 
- สามารถเปิด-ปิด ไฟส่องปากได้    
- มีปุ่มปรับตําแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position) 
- ทังหมดอยู่ในชุดเดียวกันและสามารถเคลือนทีได้โดยจัดวางตําแหน่งได้
ตามความต้องการของ ผู้ใช้งาน และมีปุ่มปรับตําแหน่ง  Preset 
และ Autoreturn (Zero Position)    
2.4 ระบบดูดนําลาย (Saliva Ejector และ Higt Volume Suction)
- เป็นระบบ Air Suction ทีไม่ใช้นําร่วมในการทําให้เกิดแรงดูด
- แรงดูดของ  High Volume Suction มีค่าแรงดูดอยู่ไม่ตํา
กว่า -80 mm.Hg หรือเทียมเท่า     
 - Saliva Ejector และ Higt Volume Suction สามารถทํางานพร้อม
กันได้ และการทํางานเป็น  แบบอัตโนมัติ กรณีทีเป็น Air Suction ต้อง
แยกถัง Vacuum ของ High Volume Suction และ Saliva Ejector 
แยกเป็น 2 ถังอิสระ (เมือยกทํางานพร้อมกันแรงดูดจะต้องไม่ตก) ผลิต
และประกอบ จากโรงงานผู้ผลิตยูนิตทําฟันทังชุด โดยมีแคตตาล็อคและ
หนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต     
- สายดูดสําหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction ผนัง
ด้านในทําด้วยซิลิโคนหรือเคลือบ ซิลิโคนมีคุณสมบัติไม่หดตัว หรือตีบ
ตัว ขณะใช้งาน
2.5 ระบบนําบ้วนปาก
- มีทีกรองนําก่อนทีจะเข้าสู่ระบบนําบ้วนปาก และสามารถถอดทีกรองมา
ล้างทําความสะอาดได้ง่าย     
- มีระบบควบคุมปริมาณนําลงถ้วยนําบ้วนปากโดยอัตโนมัติ (แบบใช้
นําหนัก)     
- อ่างนําบ้วนปากคนไข้ผิวเรียบทําด้วยวัสดุทีคราบสกปรกไม่เกาะติด มีท่อ
นําปล่อยนําลงในอ่างและมีทีกรองวัสดุอย่างหยาบภายในอ่างทีสามารถ
ถอดมาล้าง และทําความสะอาดได้ง่าย 
- มีทีกรองวัสดุก่อนลงท่อนําทิง ทีสามารถถอดมาล้าง และทําความสะอาด
ได้ 
- มีกล่องสวิตซ์ควบคุมเก้าอีคนไข้ โคมไฟ ไฟทีด้ามกรอ และแก้วนํา 
- มี Triple Syringe ทีสามารถเป่านํา หรือลม หรือนําและลมพร้อม
กัน โดยปลายทิปสามารถถอด ออกฆ่าเชือด้วยการนึงฆ่าเชือได้ จํานวน 1
 ชุด พร้อมทีวาง     
- มีระบบ Emergency Stop ในกรณีเก้าอีปรับลงเจอสิงขีดขวาง ระบบ
จะหยุดการทํางานของเก้าอีโดยอัตโนมัติ   
3. เก้าอีคนไข้ 
- สามารถปรับเก้าอีให้เอน นัง หรือนอน และสามารถปรับระดับความ
สูง - ตํา ของเก้าอีได้ด้วยระบบ ไฮโดลิค โดยลักษณะขึน - ลง เป็นแบบ Z-
type 
- Head Rest มีทีรองรับ Occipital Prominance ของศีรษะคน
ไข้ และสามารถปรับ สูง - ตํา ได้ ตามความต้องการ ตลอดจนสามารถใช้
กับเด็กได้ 
- ระบบในการปรับแต่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position) เมือ
ใช้กับคนไข้ทีมีนําหนักตัวมาก ตําแหน่งทีตังไว้ต้องไม่เปลียนแปลง 
- ปุ่มปรับตําแหน่ง  Preset และ Autoreturn (Zero Position) จะต้อง
มีอย่างน้อย 1 จุด ดังนี  บริเวณสวิตซ์เท้า ตัวเก้าอีต้อง
มี Chair Lock System 
4. อุปกรณ์ประกอบ   
- เก้าอีทันตแพทย์ จํานวน 1 ตัว   
   - มีล้อเลือน และปรับความสูง- ตําได้ ด้วยระบบ Pneumatic 
   - มี Lumbar Support    
   - เป็นผลิตภัณฑ์ทีได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และเป็น
ผลิตภัณฑ์เดียวกันกับยูนิตทําฟัน    
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- เก้าอีผู้ช่วยทันตแพทย์ จํานวน 1 ตัว 
   - มีล้อเลือน และปรับความสูง - ตําได้ ด้วยระบบ Pneumatie 
   - มี Lumbar Support และทีพักเท้า    
   - เป็นผลิตภัณฑ์ทีได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และเป็น
ผลิตภัณฑ์เดียวกันกับยูนิตทําฟัน
- Automatic Voltage Stabilizer ขนาดไม่น้อยกว่า 5 KVA  ใช้ควบ
คุมยูนิตทําฟันทุกระบบทีใช้ไฟฟ้า โดยใช้ได้กับแรงดันกระแสไฟฟ้าสลับ
ในช่วง 180 -260 โวลต์ เป็นอย่างน้อย และแรงดันไฟฟ้าทีปรับ แล้วจะ
ต้องไม่เกิน +/-5%     
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ตามยุทธศาสตร์ที 11
 หน้าที 3-122 โครงการที 48)   

    
   
   

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 155,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
- โครงการก่อสร้างอ่างล้างเครืองมือศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 85,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอ่างล้างมือและอ่างล้างเครืองมือศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คสล. ขนาด 0.80 x 3.20 ม. จํานวน 3
 อ่าง รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2560-2562) ตามยุทธศาสตร์ที 6 หน้าที 3-73 โครงการที 22)  
     

- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ (ตลาดสดเทศบาล 4 เดิม)

จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า สายไฟฟ้า ตู้ควบคุม อาคารศูนย์
บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (ตลาดสดเทศบาล 4 เดิม) ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560-2562) ตามยุทธศาสตร์ที 9 หน้าที 3-101 โครงการที 39)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 810,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 810,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 810,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติและปัญหาความเดือดร้อน 
ยากจนและผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 700,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน  ยากจน และด้อยโอกาส และสนับสนุนสงเคราะห์ เช่น ผู้
ประสบปัญหาอุทกภัย  อัคคีภัย  และวาตภัยในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  เป็นเงินช่วยเหลือ ค่าวัสดุซ่อมแซมก่อสร้างทีอยู่อาศัยและทีเกียว
ข้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  และช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส (จาก
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)    ยุทธศาสตร์ที 6  หน้าที 3-66
 โครงการที  36)       

-โครงการสงเคราะห์เครืองกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองกันหนาวให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ทัง 39
 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เช่น เสือกันหนาว ผ้าห่ม ถุงมือ  ถุง
เท้า หมวก และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในการดําเนินงานตามโครงการ เพือ
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย  ในเขตเทศบาลฯ   (จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 6 หน้า 3-66  โครงการ
ที 35)        

-โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ  คนพิการ  ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นการให้ความรู้กับผู้สูง
อายุ และผู้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นค่าอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเวที พิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร และค่าอืน ๆทีจําเป็นและเกียวข้องกับ
โครงการฯ (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  ตามยุทธศาสตร์
ที 6 หน้าที 3-65  โครงการที 32)         

-โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการอบรม  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม    ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย ค่าใช้อืนทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครง
การฯลฯ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที  7
 หน้าที  3-84 โครงการที 28)        

วันทีพิมพ์ : 23/9/2559  11:13:41 หน้า : 64/104



แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 13,421,900 บาท
งบบุคลากร รวม 5,239,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,239,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 967,100 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  จํานวน  3
  อัตรา  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 3,056,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา ทีปฏิบัติงานกองช่าง  จํานวน  13
  อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 38,700 บาท
- เงินค่าตอบแทนพิเศษ ตังไว้  38,700   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา  ในกรณีเงินเดือนถึงขัน
สูงสุดของอันดับ  จํานวน  3  อัตรา         

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,111,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานกองช่าง พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  จํานวน 6 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน  1
  อัตรา  รวม 7  อัตรา            

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 65,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 6 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน  1  อัตรา  รวม 7
  อัตรา         

งบดําเนินงาน รวม 6,682,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการ        

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 118,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําทีปฏิบัติงาน กองช่างทีมีสิทธิเบิกจ่าย ได้ตามระเบียบฯ         
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ค่าใช้สอย รวม 1,864,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 864,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ และระเบียบต่าง ๆ
 หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปก
หนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีเกียวข้องรวมทังค่าจ้างเหมาแรงงาน
ทําเอกสาร  ค่าธรรมเนียมศาล อัยการ  ทนายความ  เกียวกับการดําเนิน
การทางคดีความของเทศบาล  ทีต้องชําระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือ
ค่าธรรมเนียม ในการรังวัดชีแนวเขตทีดิน กรมทีดิน หรือ รายจ่ายอืนทีเข้า
ลักษณะนี ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําสิงของต่าง ๆ ตามความ
จําเป็นและเหมาะสม  เช่น ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามถนน  ซอย  ซ่อม
แซมถนนทีชํารุด            

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีวัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็นต้น  

ค่าวัสดุ รวม 4,670,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 1,200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 1,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํา
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุก่อสร้าง         

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครือง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง        

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 1,500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส  และ
วัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน        

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุ
เครืองแต่งกาย
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วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครืองมือแกะ
สลัก เครืองมือดึงสายโทรศัพท์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุสํารวจ

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- โครงการเปลียนโคมและหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ชนิด LED จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการเปลียนโคมและหลอดไฟฟ้า ประหยัด
พลังงาน ชนิด LED ทําการเปลียนโคมและหลอดไฟฟ้าประหยัด
พลังงาน ชนิด LED จํานวนไม่น้อยกว่า 180 โคม เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัด
ซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซือตามราคาท้อง
ตลาด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) แก้ไข/เปลียน
แปลง/เพิมเติม ฉบับที 1 ตามยุทธศาสตร์ที  4 หน้า  4 โครงการที 1)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,000,000 บาท

- ค่าขยายเขตไฟฟ้า ตังไว้  500,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล  ตามทีการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่ แจ้งรายละเอียด ให้ทราบกิจการของรัฐ
หรือเป็นการอุดหนุนเพือดําเนินการอืนๆ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560-2562) ตามยุทธศาสตร์ที 4 หน้าที 3-12 โครงการที 10) 
-  ค่าขยายเขตประปา ตังไว้  500,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล ตามทีการประปาส่วน
ภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่  แจ้งรายละเอียด ให้ทราบกิจการของรัฐหรือเป็น
การอุดหนุนเพือดําเนินการอืนๆ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-
2562) ตามยุทธศาสตร์ที 4 หน้าที 3-12 โครงการที 9)         

งานสวนสาธารณะ รวม 4,329,600 บาท
งบบุคลากร รวม 373,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 373,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 373,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  รวม  1
  อัตรา   
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งบดําเนินงาน รวม 2,024,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,814,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,814,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ และระเบียบต่าง ๆ
 หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปก
หนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีเกียวข้องรวมทังค่าจ้างเหมาแรงงาน
ทําเอกสาร  ค่าธรรมเนียมศาล อัยการ  ทนายความ  เกียวกับการดําเนิน
การทางคดีความของเทศบาล  ทีต้องชําระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือ
ค่าธรรมเนียมใน การรังวัดชีแนวเขตทีดิน  กรมทีดิน หรือ รายจ่ายอืนที
เข้าลักษณะนี ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําสิงของต่าง ๆ ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม  เช่น  จ้างแรงงานบุคคลภายนอกในการดูแล
สวนสาธารณะ บริเวณเกาะกลางถนนเจนจบทิศ วงเวียนนําพุและสวน
หย่อมหน้าสถานีรถไฟ และสวนสาธารณะต่าง ๆ  ทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของเทศบาล               

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น เคียว สปริงเกลอร์ จอบ
หมุน จานพรวน ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืช
และสัตว์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุการเกษตร  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

 เพือจ่ายเป็นค่านําประปาเรือนเพาะชํา  ฯลฯ  

งบลงทุน รวม 1,932,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,932,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- โครงการจัดซือรถยนต์บรรทุก ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จํานวน 1,175,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถยนต์บรรทุก ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จํานวน 1 คัน ราย
ละเอียดดังนี รถยนต์บรรทุก ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่
ตํากว่า 3,000 ซีซี นําหนักของรถรวม นําหนักบรรทุก ไม่ตํากว่า 5,000
กิโลกรัม พร้อมกระบะและเครืองปรับอากาศ จัดซือตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2558 (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -
 2562) แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิมเติม ฉบับที 1 ตามยุทธศาสตร์ที 11
 หน้า 27 โครงการที  4)        

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- โครงการจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 57,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 6 เครือง เครือง
ละ 9,500 บาท รายละเอียด ดังนี เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสาย
สะพาย เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกลูกสูบ
ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด เพือใช้ในการตัดหญ้าสวนสาธารณะใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จัดซือตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2558
  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิม
เติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 11 หน้า 26 โครงการที  3)        
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 700,000 บาท
 - โครงการจ้างเหมาเปลียนถังรถบรรทุกนํา ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 6,000 ลิตร พร้อมทําสีทังคัน  ตังไว้  700,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการจ้างเหมาเปลียนถังรถบรรทุกนําขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า  6,000  ลิตร  พร้อมทําสีทังคัน ดําเนินการเปลียนถัง
รถบรรทุกนํา พร้อมทําสีทังคัน หมายเลขทะเบียน 83-9951  (จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -  2562)  ยุทธศาสตร์ที 11 หน้า 3 - 115
 โครงการที  30)        

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 19,173,400 บาท
งบบุคลากร รวม 6,286,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,286,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,025,400 บาท

- เงินเดือนพนักงาน (กองช่าง)  ตังไว้  626,700  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  จํานวน 2
  อัตรา 
- เงินเดือนพนักงาน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตังไว้  398,700
  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  1  อัตรา        

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
 - เงินประจําตําแหน่ง (กองช่าง)  ตังไว้  18,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามระเบียบฯ จํานวน  1  อัตรา  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 3,811,700 บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างประจํา (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตังไว้  
 3,128,800  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน  ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจําทีปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน  14
  อัตรา   
- ค่าจ้างลูกจ้างประจํา (กองช่าง)  ตังไว้  682,900  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ทีปฏิบัติงานกองช่าง  จํานวน  3
  อัตรา        
       

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 59,100 บาท
-เงินค่าตอบแทนพิเศษ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตังไว้  59,100
   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําในกรณีเงินเดือนถึงขันสูง
สุดของอันดับ จํานวน 7  อัตรา 
      
 
     

วันทีพิมพ์ : 23/9/2559  11:13:41 หน้า : 69/104



ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,242,900 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   ตัง
ไว้ 1,110,700   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลทีปฏิบัติงานกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม พร้อมทังเงินทีได้รับจากการ พิจารณาเลือน
ขันค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงาน ทีมีระดับดีขึนไป  จํานวน (3% - 5%
)  ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนันตามประกาศคณะ
กรรมการฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ    3  อัตรา  และพนักงานจ้างทัว
ไป  6   อัตรา  รวม  9  อัตรา    
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองช่าง)  ตังไว้  132,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานกองช่าง พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  จํานวน  1 อัตรา         
       

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 129,500 บาท
- เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตังไว้  105,500  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล
- เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (กองช่าง)  ตังไว้  24,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1  อัตรา            

งบดําเนินงาน รวม 12,282,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 140,000 บาท

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม) ตังไว้  100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและ
ลูกจ้างทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามความจําเป็นและเร่ง
ด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองช่าง) ตังไว้ 40,000 
  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการ        

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตัง
ไว้  50,000   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานและลูกจ้างทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ         

วันทีพิมพ์ : 23/9/2559  11:13:41 หน้า : 70/104



ค่าใช้สอย รวม 9,552,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 7,172,800 บาท

  - ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตัง
ไว้  7,000,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   ค่ารับ
วารสาร  ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น  ทําประปา  ค่า
จ้างแรงงาน  ทําอุปกรณ์สิงของต่างๆ  และจ้างเหมาบริการในภารกิจ ที
เกียวข้องกับกองสาธารณสุขฯ  เช่น  กวาดถนนทางเท้า  ทําความสะอาด
ตลาดสด  และค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน  ฯลฯ 
- รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ (กองช่าง) ตังไว้ 172,800 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ และระเบียบต่าง ๆ
 หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปก
หนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีเกียวข้องรวมทังค่าจ้างเหมาแรงงาน
ทําเอกสาร  ค่าธรรมเนียมศาล อัยการ  ทนายความ  เกียวกับการดําเนิน
การทางคดีความของเทศบาล  ทีต้องชําระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือ
ค่าธรรมเนียม ในการรังวัดชีแนวเขตทีดิน  กรมทีดิน หรือ รายจ่ายอืนที
เข้าลักษณะนี ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําสิงของต่าง ๆ ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม เช่น จ้างแรงงานบุคคลภานนอกดูแลบริเวณ
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย  และสิงปฎิกูลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ฯลฯ           
 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม) ตังไว้ 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานและลูกจ้าง เช่น  ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก  ค่า
พาหนะ ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ  

-ค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสือมโทรมเนืองจากระบบกําจัดมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 100,000 บาท

- ค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสือมโทรมเนืองจากระบบกําจัดขยะมูล
ฝอยของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (กองช่าง) ตังไว้  100,000    บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสือมโทรม เนืองจากระบบ
กําจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลหิน
ตัง (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที  4  หน้า 3
-38  โครงการที 5)         

-โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
- โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม) ตังไว้  20,000   บาท 
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมและการจัดกิจกรรมการจัดการขยะ
ตังแต่ต้นทาง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร/คู่มือ สือประชาสัมพันธ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร สําหรับผู้เข้ารับการอบรมและทีจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ตามยุทธศาสตร์
ที 4 หน้าที 3-36 โครงการที 1)       
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-โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน จํานวน 60,000 บาท
- โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม) ตังไว้  60,000   บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและจัดกิจกรรม
การคัดแยกและรวบรวมขยะอันตรายใน ชุมชนมีค่าใช้จ่ายดังนี ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืมผู้เข้ารับ
การอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ ดําเนินงาน ค่าภาชนะรองรับ/เก็บรวบ
รวมขยะอันตรายแต่ละประเภท ค่าเอกสาร/คู่มือ สือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
รับแลก ขยะอันตรายและค่าใช้จ่ายอืน ทีจําเป็นตามโครงการ (จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ตามยุทธ์ศาสตร์ที 4 หน้าที 3-37
 โครงการที 2)        

-โครงการจัดการสิงแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชนมีส่วนร่วม และทัศนศึกษาดู
งาน

จํานวน 50,000 บาท

- โครงการจัดการสิงแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชนมีส่วนร่วม และ
ทัศนศึกษาดูงาน  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตังไว้  50,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมและสนับสนุน
การดําเนินงานของกลุ่มแกนนําชุมชน มีค่าใช้จ่ายดังนี  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าเบียเลียง  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าจ้างเหมารถ
ยนต์ ค่าของทีระลึก ค่าเอกสาร / สิงพิมพ์  สือประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ
สํานักงาน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานจัดการสิงแวดล้อมแนว
ใหม่ และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นสําหรับการดําเนินงานตาม
โครงการฯ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ตามยุทธศาสตร์
ที 7 หน้าที 3-81 โครงการที 22)        

-โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยและสิงปฏิกูล จํานวน 50,000 บาท
- โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล (กองช่าง)  ตังไว้ 50,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล เช่น การวิเคราะห์ปริมาณและองค์ประกอบ
ของขยะมูลฝอย การวิเคราะห์คุณภาพนําใต้ดินและนําผิวดิน การวิเคราะห์
คุณภาพสิงแวดล้อม อืนทีเกียวข้องจากการดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอย
และสิงปฏิกูล  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการนี  (จากแผน   
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ตามยุทธศาสตร์ที  4  หน้า 3-38
โครงการที 6)         

-โครงการทอดผ้าป่าขยะ จํานวน 40,000 บาท
- โครงการทอดผ้าป่าขยะ(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
ตังไว้ 40,000   บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม และจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ โดย
มีค่าใช้จ่ายดังนี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือง
ดืม สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดการอบรมและการ
จัดกิจกรรม ทอดผ้าป่าขยะ ค่าเอกสาร/คู่มือ สือประชาสัมพันธ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ทีจําเป็นตามโครงการ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
) ตามยุทธศาสตร์ที 4 หน้าที 3-37 โครงการที 3)       
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-โครงการเรารักบ้านไผ่รักษ์สิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
- โครงการเรารักบ้านไผ่รักษ์สิงแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม) ตังไว้  30,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมและการจัดกิจกรรม โดยมีค่าใช้จ่าย
ดังนี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสาร คู่มือ สือประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร สําหรับผู้เข้า
รับการอบรม และค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในการดําเนินกิจกรรมใน
โครงการ (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562) ตามยุทธศาสตร์ 4
 หน้าที 3-37 โครงการที 4)       

-โครงการหน้าบ้าน น่ามอง จํานวน 20,000 บาท
- โครงการหน้าบ้าน  น่ามอง (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตัง
ไว2้0,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในเขต
เทศบาล  โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืมในการ
จัดอบรม ค่าถ่ายเอกสาร สือประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์  ค่าสนับสนุนการ
ดําเนินงาน ค่าของขวัญ โล่ ประกาศเกียรติคุณ  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจํา
เป็นตามโครงการฯ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 4 หน้าที  3-13 โครงการที  13)       

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 2,000,000 บาท
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตัง
ไว1้,000,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีวัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็นต้น 
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม  (กองช่าง) ตังไว้1,000,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีวัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 2,490,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

- วัสดุสํานักงาน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตังไว้ 5,000 บาท  
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรายาง ขาตัง(กระดานดํา) ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเป๋า ธงชาติ นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุสํานักงาน       
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
ตังไว้ 10,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 260,000 บาท
- วัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
ตังไว้  260,000   บาท      
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท
- วัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตังไว้  70,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํา
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 450,000 บาท
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตัง
ไว3้00,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครือง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง       
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) ตังไว้ 150,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครือง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง 
  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 1,500,000 บาท
- วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตัง
ไว้ 1,500,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส  และ
วัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน       
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 110,000 บาท
 - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
ตังไว้  70,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ชุดเครืองมือผ่าตัด เปลหามคน
ไข้ เครืองมือวิทยาศาสตร์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์ 
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง)  ตังไว้  40,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ชุดเครืองมือผ่าตัด เปลหามคน
ไข้ เครืองมือวิทยาศาสตร์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์   
      

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตัง
ไว้  5,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรีการ์ด และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 80,000 บาท
- วัสดุเครืองแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตังไว้ 80,000
   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุ
เครืองแต่งกาย       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

 - ค่าไฟฟ้า (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตังไว้ 30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบผสมผสาน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (หนองแวงไร่) ฯลฯ          

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
- ค่านําประปา (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตังไว้ 20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาอาคารกองสาธารณสุขฯ และศูนย์เรียนรู้การ
จัดการขยะแบบผสมผสานเทศบาลเมือง บ้านไผ่ (หนองแวงไร่)ฯลฯ       
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งบลงทุน รวม 166,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 166,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
- โครงการจัดซือเครืองพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลวชนิดสะพายหลัง (กอง
ช่าง)

จํานวน 26,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดสะพาย
หลัง  จํานวน 2 เครืองๆละ 13,000 บาท รายละเอียด ดังนี เครืองพ่นยา
แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดสายสะพายหลัง  ขนาด 1.5  แรงม้า เป็น
เครืองพ่นยาชนิดสะพายหลัง เครืองยนต์เบนซิน ขนาดเครืองยนต์ไม่ตํา
กว่า 1.5  แรงม้า เพือใช้พ่นยากําจัดแมลงวันรบกวน  เนืองจากครุภัณฑ์ที
จัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซือตามราคาท้อง
ตลาด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) แก้ไข/เปลียน
แปลง/เพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 11  หน้า 26 โครงการที  2)        

ครุภัณฑ์โรงงาน
- โครงการจัดซือเครืองปัมลมพร้อมมอเตอร์และอุปกรณ์ จํานวน 40,000 บาท
- โครงการจัดซือเครืองปัมลมพร้อมมอเตอร์และอุปกรณ์ (กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม) ตังไว้  40,000  บาท
เพือจัดซือเครืองปัมลมพร้อมมอเตอร์ ขนาด 2  แรงม้า  2  สูบ  พร้อมล้อ
ยางเคลือนที  จํานวน  2 ล้อ และอุปกรณ์ ประกอบด้วย  ปืนเติมลมยาง 12
 บาร์  จํานวน  1  อัน  สายลมสปริงพร้อมข้อต่อลมยาว 20
 เมตร จํานวน 1 เส้น เกจ์วัดลมจํานวน 1 อัน หัวเติมลมยาง 2
 หัว จํานวน 1 อัน ข้อต่อลม (หางยาว - ตัวเมีย - 2 หุน) ข้อต่อลม (เกลี
ยวน็อดตัวเมีย) จํานวน 1 อัน ข้อต่อลมตรง 5 ทาง - 2 หุน จํานวน 1
 อัน สายลมพร้อมใช้ 8x 12 ยาว 10 เมตร จํานวน 1 เส้น ปืนไล่
ฝ่น (2 WAY) จํานวน 1 อัน กาพ่นสี จํานวน 1 อัน หัวเติมลม
ยาว จํานวน 1 อัน และหัวเติมลมสัน จํานวน 1 อัน (จากแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิมเติม ฉบับที 1 ตาม
ยุทธศาสตร์ที 11 หน้า 27 โครงการที 5 )       

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
 - โครงการปะผุรถขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-5274
 ขอนแก่น (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตังไว้  100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปะผุรถขยะอัดท้าย  หมายเลขทะเบียน  83-5274
 ขอนแก่น  เปลียนบริเวณพืนในกระบะ ด้านหน้า เปลียนถังรองรับนําขยะ
ด้านหลัง เปลียนพืนอัดขยะด้านท้ายพร้อมท่อวาวล์ปล่อยนําขยะลงถัง
เก็บ เปลียนตะแกรง  ดักขยะขาดพร้อมยางขอบข้างกันนําขาดและเปลียน
คานรับแท่นบีบอัดขยะท้ายชํารุด และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) แก้ไช/เปลียนแปง/เพิมเติม ฉบับที 1
 ตามยุทธศาสตร์ที 4  หน้า 7 โครงการที 1 ) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 438,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 438,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 438,000 บาท

- สนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิง
แวดล้อมและเพิมรายได้ให้กับชุมชน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตัง
ไว้ 438,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการฯ และเพิมรายได้ให้กับท้องถินจาก
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย การปัดกวาดถนนสายหลักใน
ชุมชน   และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-
2562) ตามยุทธศาสตร์ที 8  หน้า 3-91 โครงการที 6)        

งานบําบัดนําเสีย รวม 1,810,200 บาท
งบบุคลากร รวม 474,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 474,600 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 474,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ทีปฏิบัติงานกองช่าง  จํานวน  2
  อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 655,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  ทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการ        

ค่าใช้สอย รวม 345,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 345,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ และระเบียบต่าง ๆ
 หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปก
หนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีเกียวข้องรวมทังค่าจ้างเหมาแรงงาน
ทําเอกสาร  ค่าธรรมเนียมศาล อัยการ ทนายความ เกียวกับการดําเนินการ
ทางคดีความของเทศบาล  ทีต้องชําระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือค่า
ธรรมเนียมใน การรังวัดชีแนวเขตทีดิน  กรมทีดิน หรือ รายจ่ายอืนทีเข้า
ลักษณะนี ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําสิงของต่าง ๆ ตามความ
จําเป็นและเหมาะสม  เช่น  ซ่อมแซมถนนทีชํารุด ขุดลอกท่อระบายนํา      
    

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํา
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุก่อสร้าง         
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งบลงทุน รวม 680,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 680,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 680,000 บาท

 - โครงการซ่อมรถดูดโคลน ทะเบียน 83-1397 (กองช่าง) ตัง
ไว้ 680,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการซ่อมรถดูดโคลน หมายเลขทะเบียน 83-1397
 โดยดําเนินการซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ระบบฉีดล้าง ระบบไฮดรอลิค
 ระบบเกียร์ PTO (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562
) แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิมเติม  ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 11  หน้า 28
  โครงการที  6)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 3,403,700 บาท
งบบุคลากร รวม 2,981,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,981,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,422,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ในปีงบประมาณ 2560  จํานวน 6  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตังไว้ 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม  ในอัตราเดือนละ  5,600   บาท  จํานวน  1  อัตรา       

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม จํานวน 1
 อัตรา และพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตาม
ระเบียบฯ จํานวน 2 อัตรา      

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 219,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 156,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน  1  อัตรา    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 1  อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 409,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงาน  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาตาม
ความจําเป็นเร่งด่วน หรือในวันหยุดราชการ         
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล    และลูกจ้าง
ประจํากองสวัสดิการสังคม ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ            

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร  เช่น  ค่าเบีย
เลียง  ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นให้แก่พนักงานและ
ลูกจ้างทีมีคําสังไปราชการตามระเบียบฯ              

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีวัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 184,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรายาง ขาตัง(กระดานดํา) ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเป๋า ธงชาติ นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุสํานักงาน           
    
        

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      
       

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว          
 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครือง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส  และ
วัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรีการ์ด และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์

งบลงทุน รวม 13,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- โครงการจัดซือรถเข็นของอเนกประสงค์ 4 ล้อ จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถเข็นของอเนกประสงค์ 4 ล้อ ดังนี 
คุณลักษณะพืนฐาน 
1. รถเข็นของอเนกประสงค์ 4 ล้อพับได้ เป็นรถเข็นเหล็กทีจับสามารถพับ
ได้ ปูด้วยพืนพลาสติกและหุ้มด้วยขอบยางกันกระแทก 
2. มีขนาด (กว้างxยาวxสูง) ไม่น้อยกว่า 60x90x80 เซนติเมตร 
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซือตาม
ราคาท้องตลาด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 11  หน้าที 3-122  โครงการที  50 )  

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
-โครงการจัดซือตู้ลําโพงล้อลากอเนกประสงค์มีแอมป์ในตัว จํานวน 9,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ลําโพงล้อลากอเนกประสงค์มีแอมป์ในตัว ดัง
นี คุณลักษณะพืนฐาน 
1. ตู้ลําโพงล้อลากอเนกประสงค์มีแอมป์ในตัว ลําโพงขนาดไม่น้อย
กว่า 12 นิว     
2. กําลังไฟไม่ตํากว่า 350 วัตต์      
3. มาพร้อมไมค์ลอย 2 ตัว      
4. มีแบตเตอรีสํารองในตัว      
5. มีช่องสําหรับเสียบ USB เล่น MP 3 ได้     
6. กําลังขับพาวเวอร์แอมป์สูงสุด ไม่ตํากว่า 100 วัตต์   
7. มีช่องต่อ MIC 2 ช่อง      
8. มีช่องต่อ AUX 1 ช่อง      
9. มีช่อง Line in 
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซือตาม
ราคาท้องตลาด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ตาม
ยุทธศาสตร์ที 11  หน้าที 3-122  โครงการที  49 ) 

วันทีพิมพ์ : 23/9/2559  11:13:41 หน้า : 80/104



งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 3,800,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,800,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,800,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 700,000 บาท

- ค่ารับวารสาร นิตยสาร สิงพิมพ์ต่างๆและค่าจ้างเหมาบริการ ตัง
ไว้ 350,000   บาท 
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร  นิตยสาร สิงพิมพ์ต่างๆ  และค่าจ้าง
เหมาบริการ  เช่น  หนังสือพิมพ์สําหรับบริการชุมชน  ทัง 39
  ชุมชน หนังสือระเบียบต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บ
หนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ  ค่าป้ายผ้า  ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ และจ่ายเป็นค่าแรงงานบุคคลภายนอกให้ทําการอย่างใดอย่าง
หนึง ตามภารกิจกองสวัสดิการสังคม
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทํา ของนักเรียน นักศึกษา ให้มีราย
ได้ระหว่างเรียน  ตังไว้  350,000  บาท
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0893.1/ว 423  ลง
วันที  2  มีนาคม  2553 เรือง ขอความร่วมมือในการดําเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทํา ของนักเรียน นักศึกษา ให้มี
รายได้ระหว่างเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
   เพือให้นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้รับความรู้
พัฒนาทักษะ ประสบการณ์สามารถพัฒนาสู่ความยังยืนในการประกอบ
อาชีพในอนาคต เกิดเจตคติทีดีต่อการทํางานมีพฤติกรรมทีสร้างสรรค์ของ
สังคม และมีรายได้ระหว่างเรียน  บรรเทาความเดือดร้อนในเบืองต้น (จาก
แผนพัฒนาสามปี  (2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที 3-84 โครงการ
ที 29    )        
  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพือการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม เป็นค่าจัดเตรียมชุมชน ประชุมอาสา
สมัครองค์กรภาค ประชาชนทีร่วมกิจกรรมโครงการฯ จ่ายเป็นค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครงการฯ  (จากแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2560-2562) แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิมเติม ฉบับที 1 จาก
ยุทธศาสตร์ที 9 หน้า 23 โครงการที  1)        

- โครงการอบรมอาชีพให้แก่ผู้ทีผ่านการบําบัดฟืนฟูยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมให้แก่ผู้ทีผ่านการบําบัดฟืนฟูยาเสพ
ติด เพือจ่ายเป็นค่าจัดอบรม ค่าจัดประชุม ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าสถานที ค่า
วัสดุอุปกรณ์การอบรม ค่าถ่ายเอกสารและสิงพิมพ์ ค่าเข้าเล่มเอกสาร ค่า
กระเป๋าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครงการ (จาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) แก้ไข/เปลีนแปลง/เพิมเติม จาก
ยุทธศาสตร์ที  2  หน้าที 3  โครงการที 1   ) 
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-โครงการจัดประชุมประจําเดือนองค์กรภาคประชาชน จํานวน 280,000 บาท
เพือใช้จ่ายในกิจกรรมประชุมประจําเดือนของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน  กลุ่ม
เครือข่ายชุมชน  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  และประชาชนทัวไป  เป็นค่าจัด
ประชุม  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ ค่าพิธีเปิด–ปิด  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าสถานที  ค่าสมนาคุณวิทยาการ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
และเกียวข้องกับโครงการ ฯลฯ เพือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถินของตนเอง (จากแผนพัฒนาสามปี (2560-2562
)ยุทธศาสตร์ที  7 หน้าที 3-83 โครงการที 26 )        

-โครงการไผ่แสนกอ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการรณรงค์และการอนุรักษ์สิงแวดล้อม
การปลูกไผ่  และกิจกรรมการฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่   ค่าจัดอบรม  ค่าจัดสถานที   ค่าเวที   เครืองเสียง  ค่าเงิน
รางวัล   ของรางวัลต่าง ๆ ค่าวัสดอุปกรณ์ ค่าวัสดุการเกษตร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียว
ข้องกับโครงการ   (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562
) ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า  3-87   โครงการที  35)        

-โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการส่งเสริมบทบาทการพัฒนาสตรี จํานวน 200,000 บาท
เพือใช้จ่ายในกิจกรรมการอบรมทัศนศึกษาดูงานเพือเสริมสร้างภาวะผู้นํา
บทบาทหน้าทีด้านสตรีในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 39
 ชุมชน  เพือจ่ายเป็นค่าทีพัก ค่าจัดประชุม  ค่าจัดอบรม  ค่าสถานที  ค่า
วัส-อุปกรณ์  พิธิเปิด-ปิด  ค่าพาหนะ  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าเบียเลียง  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียว
ข้องกับโครงการ  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562
)  ยุทธศาสตร์ที 7 หน้า  3-85   โครงการที  32)

-โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ เพือเสริมสร้างภาวะผู้
นําคณะกรรมการชุมชนและองค์กรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 1,700,000 บาท

เพือใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมทัศนศึกษาดูงานเพือเสริมสร้างภาวะวผู้นําให้
ทุกกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จํานวน  39
 ชุมชน  เพือจ่ายเป็นค่าทีพัก  ค่าจัดประชุม ค่าจัดอบรม  ค่าสถานที  ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ พิธีเปิด-ปิด  ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร   ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเบียเลียง ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจํา
เป็น และเกียวข้องกับโครงการ (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-
2562) แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิมเติม ฉบับที 1 ตามยุทธศาสตร์ที 7
 หน้าที 21 โครงการที  4)        
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-โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพและพัฒนารายได้ชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่   เพือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพ
และพัฒนารายได้ให้แก่ชุมชน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และศึกษาพัฒนากลุ่ม
อาชีพเดิม และเป็นเงินอุดหนุนในการต่อยอดโครงการกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที
ดําเนินการแล้วให้มีความเข้มแข็งมากยิงขึน  ประเมินผลหาความเป็นไป
ได้ของโครงการ  และให้การสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทีมีแนวโน้มมัน
คง  เพือเป็นค่าจัดอบรม  ค่าจัดประชุม ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าพิธีการ  ค่าสถานที ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหาร ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าถ่ายเอกสารและสิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและ
เกียวข้องกับโครงการและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน (จากแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  ยุทธศาสตร์ที 1 หน้า 3-6 โครงการ
ที 2)        

-โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน สตรีและความรุนแรงใน
ครอบครัว

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ
เด็ก  เยาวชน  สตรีและความรุนแรงในครอบครัว  เพือจ่ายเป็นค่าจัด
กิจกรรมรณรงค์ จัดทําป้ายรณรงค์  ค่าจัดอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
เวที  พิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าเอกสาร และค่าอืน ๆ ทีจําเป็นกับ
โครงการฯ (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์ที  6
 หน้า  3-63  โครงการที  28)         

-โครงการเรารักบ้านไผ่ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเรารักบ้านไผ่ การอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพือจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที ค่าจัด
สถานที ค่าเวที เครืองเสียง เครืองเสียงประกวด ค่าเงินรางวัล ของรางวัล
ต่างๆ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่านําดืม เครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
และเกียวข้องกับโครงการ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
) ตามยุทธศาสตร์ที  6 หน้าที 3-62 โครงการที  25)        

-โครงการเลือกตังประธานคณะกรรมการชุมชน ทัง 39 ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเลือกตังประธานชุมชนและคณะ
กรรมการชุมชน ทัง  39  ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในหน่วยเลือกตัง  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าจัดอบรม   และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ (จาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  ตามยุทธศาสตร์ที  7 หน้าที 3-86
 โครงการที 33 )          

-โครงการวันเยาวชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเยาวชน การอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชน  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพือจ่ายเป็นค่าเช่าสถาน
ที  ค่าจัดสถานที  ค่าเวที  เครืองเสียง  เครืองเสียงประกวด  ค่าเงิน
รางวัล  ของรางวัลต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ที
จําเป็นและเกียวข้องกับโครงการ (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-
2562)  ยุทธศาสตร์ที 7  หน้า  3-87   โครงการที  36)
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-โครงการสํารวจข้อมูลพืนฐานชุมชนเพือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมผู้นําชุมชน กรรมการชุมชน อาสา
สมัครสาธารณสุข  บุคคลทัวไป เกียวกับการสํารวจข้อมูลพืนฐานเพือการ
พัฒนาเทศบาล ในชุมชนทัง 39 ชุมชนโดยเป็นค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง และเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร สถานที ค่าตกแต่งสถานที ค่าวัสดุ
เครืองเขียน ค่าวัสดุสําหรับบันทึกประมวลผลข้อมูล  และอุปกรณ์   ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารสิงตีพิมพ์ ค่าวัสดุเผยแพร่ ค่าตอบแทนผู้เข้ารับ
การอบรม ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรม และจ่ายเป็นค่าตอบแทนใน
การจัดเก็บข้อมูล (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562
) ยุทธศาสตร์ 7 หน้าที   3-83  โครงการ 27)         

-โครงการอบรมเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 150,000 บาท
เพือใช้จ่ายในกิจกรรมทําเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมลดรายจ่ายครัวเรือน
เกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์สาธิตแหล่งการ
เรียนรู้ระดับชุมชนทางด้านการเกษตร ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทัง 3
 เขต เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าจัดอบรม ค่าจัดประชุม ค่าใช้จ่ายการดู
งาน ค่าทัศนศึกษาดูงาน  ค่าสถานที พิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
พาหนะ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
เบียเลียง  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครงการ (จากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที 3-85 โครงการ
ที 31   )

-โครงการอบรมอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 30,000 บาท
เพือใช้จ่ายในกิจกรรมอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ เพือเป็นค่าใช้จ่าย จัดประชุม ค่าจัดอบรม  ค่าสถานที ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์   ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที  ค่าเวที เครืองเสียง ค่าเงิน
รางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าเบียเลียงออกสํารวจโค ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครงการ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562)  ตามยุทธศาสตร์ที 7  หน้าที  3-84 โครงการที  30   )

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 550,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าจัด
สถานที  ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุจัดทําสนาม ค่าปูน
ขาว ค่าวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเงิน
รางวัล ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ตัดสินกีฬา ค่าเช่าเครือง
เสียง  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่านําดืม  ค่านําแข็ง  ค่าอาหารสําหรับ
นักกีฬาและเจ้าหน้าทีจัดการแข่งขัน และอืน ๆ ทีจําเป็น (จากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560-2562 ) ตามยุทธศาสตร์ที  6 หน้า  3-57  โครงการ
ที 7  )   
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-โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ เช่น  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่านําดืม ค่านําแข็ง ค่าชุดกีฬา  ค่า
วัสดุสํานักงาน ค่าเวชภัณฑ์ยา และอืน ๆ ทีจําเป็น ( จากแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2560-2562 ) ตามยุทธศาสตร์ ที 7 หน้า  3-76  โครงการ
ที  8)             

-โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ

จํานวน 120,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าค่ายฝึกซ้อมนักกีฬาและเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ระดับประเทศ เช่น ค่าเบีย
เลียงนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ค่าชุดนักกีฬา  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  ค่าเวชภัณฑ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่า
เช่าทีพัก  และอืน ๆ  (จากแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ 2560-2562 ) ตาม
ยุทธศาสตร์ ที 5 หน้า  3-46 โครงการที 16)

-โครงการแข่งขันเดิน-วิง มินิมาราธอน จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันเดิน-วิง มินิมาราธอน สําหรับ
เด็ก เยาวชน และประชาชน  เช่น  ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที   ค่าวัสดุ
สํานักงาน  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าอาหารทําการนอกเวลา  ค่าวัสดุจัดทํา
สนาม  ค่าปูนขาว  ค่าป้ายไวนิล ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่านําดืมและนําแข็ง  ค่าเกียรติบัตร  ค่าของรางวัล  ค่า
เหรียญรางวัล  ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
กีฬา  และอืน ๆ ( จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562 ) ตาม
ยุทธศาสตร์ ที  6   หน้า  3-56 โครงการที 5)          

-โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษาเกมส์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถม
ศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่   เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่า
จัดสถานที   ค่าวัสดุ  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าอาหารทําการนอกเวลา  ค่า
วัสดุจัดทําสนาม ค่าปูนขาว  ค่าป้ายไวนิล ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่านําดืมและนําแข็ง  ค่าเกียรติ
บัตร  ค่าของรางวัล  ค่าเหรียญรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬา  และอืน ๆ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562 ) ตามยุทธศาสตร์ ที 6 หน้า 3-57 โครงการที 8)   

-โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน และเซปักตะกร้อเพือประชาชน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าจัด
สถานที   ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหารทําการนอก
เวลา ค่าวัสดุจัดทําสนาม ค่าเช่าและเตรียมสนาม  ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วย
รางวัล  ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่า
ป้ายไวนิล ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่านําดืม  ค่านํา
แข็ง  ค่าอาหารสําหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าทีจัดการแข่งขัน และอืน ๆ ทีจํา
เป็น ( จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561 ) แก้ไข/เปลียน
แปลง/เพิมเติม ฉบับที 1 ตามยุทธศาสตร์ที  6   หน้า  12 โครงการที 2   )
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-โครงการส่งเสริมพนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาล และนักเรียนสังกัด
เทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

จํานวน 15,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาลและนัก
เรียนสังกัดเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ค่า
อาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่านําแข็ง ค่าเวชภัณฑ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่า
พาหนะ ฯลฯ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562 ) ตาม
ยุทธศาสตร์ที  7   หน้า  3-76  โครงการที  6)           

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 1,750,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,750,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,750,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการจัดงานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 1,250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  เป็นค่าเครืองไทยทาน ค่าปัจจัย
ถวายพระ ค่าอาหารถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและค่าเครืองดืม ค่านําแข็ง สําหรับแขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าทีผู้เกียว
ข้องในพิธีเปิด - ปิด และในวันงาน ค่ามหรสพและ ค่าเงินสนับสนุน ค่า
เงินรางวัลหรือของรางวัลสําหรับผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน   ค่าวัสดุ
และหรือค่าจ้างตกแต่ง สถานทีและตกแต่งรถยนต์แสดงในขบวนแห่ตลอด
จนค่ารือถอน ค่าวัสดุหรือค่าเช่าและหรือค่าจ้างทําของทีเป็นองค์ประกอบ
สําคัญ 
1. โครงการจัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับวันขึนปีใหม่ จํานวน 200,000
  บาท 
2. โครงการจัดงานวันสงกรานต์  จํานวน   450,000  บาท   
3. โครงการจัดงานวันลอยกระทง  จํานวน   400,000  บาท 
4. โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา  จํานวน  150,000  บาท 
5. โครงการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่  จํานวน   50,000  บาท 
( จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562 ) ตามยุทธศาสตร์ที  7
   หน้า  3-76  โครงการที 9)             

โครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ-ตะไลยักษ์ จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ-ตะไล
ยักษ์ ได้แก่ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าตกแต่งสถานที  ค่าจ้างเหมาเวที เครือง
เสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่านําดืม ค่านําแข็ง ค่าของ
รางวัล ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด ค่าป้าย
ไวนิล ค่าจ้างทําของทีเป็นองค์ประกอบสําคัญของงาน ค่ามหรสพ ฯลฯ  ดัง
นี 
1. งานประเพณีบุญบังไฟ-ตะไลยักษ์ ชุมชนหนองลุมพุก จํานวน 60,000
 บาท 
2. งานประเพณีบุญบังไฟ-ตะไลยักษ์ ชุมชนหมู่สีพัฒนาและชุมชนโพธิ
สวรรค์จํานวน 100,000  บาท
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562 ) แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิม
เติม ฉบับที 1 ตามยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที 19  โครงการที 1 )
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-โครงการส่งเสริมคนดีศรีเมืองไผ่ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม ศึกษาดูงานสําหรับบุคคลทีได้
รับการคัดเลือกเป็นคนดีศรีเมืองไผ่ ด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิน  เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่า
เช่าทีพัก  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่าเกียรติบัตร  ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร และอืน ๆ (จาก
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ) ตามยุทธศาสตร์ที 5 หน้า 3-42
 โครงการที 1 )             

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานส่งเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน ได้แก่ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่า
ตกแต่งสถานที  ค่าจ้างเหมาเวที เครืองเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่านําดืม ค่านําแข็ง ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินการประกวด ค่าป้ายไวนิล ค่าเกียรติบัตร ค่าจ้างทําของที
เป็นองค์ประกอบสําคัญของงาน ค่ามหรสพ ฯลฯ    
1. การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ
ชุมชนปอปิด  จํานวน  50,000 บาท 
2. การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ
ชุมชนบ้านไผ่พัฒนา  จํานวน  20,000  บาท 
 3. งานบุญประจําปีและประกวดคําผญา ชุมชนประเสริฐแก้วและชุมชน
หลักสิบสี จํานวน 20,000  บาท 
 4. งานปฏิบัติธรรมบําเพ็ญกุศล ชุมชนสุมนามัย จํานวน 20,000 บาท 
 5. กิจกรรมแสงธรรมนําชีวิต ชุมชนศาลเจ้า,ชุมชนโนนสะอาด, ชุมชน
พระธรรมสาร, ชุมชน บขส. จํานวน 20,000  บาท 
6. งานบุญประจําปีชุมชนคลองชลประทาน
และชุมชนยิงยง จํานวน 20,000 บาท 
 7. งานบุญประเพณี ชุมชนบ้านไผ่เก่า จํานวน  20,000 บาท 
 8. งานบุญประเพณีมหาชาติ (พระเวสสันดร) 
ชุมชนบ้านข่าพัฒนา จํานวน 50,000 บาท 
(จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562 ) แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิม
เติม ฉบับที  1  ตามยุทธศาสตร์ที 7 หน้าที 19 โครงการที  2)          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,511,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,834,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,834,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,664,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล  จํานวน  4
  อัตรา    

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตังไว้  67,200 
  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
ช่าง  จํานวน  1  อัตรา         

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 103,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่างและพนักงานเทศบาล
ผู้มีสิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่งตามระเบียบฯ  จํานวน  3  อัตรา           
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งบดําเนินงาน รวม 676,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการ        

ค่าใช้สอย รวม 286,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 206,400 บาท

 - รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ  ตังไว้  120,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ และระเบียบต่าง ๆ
 หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปก
หนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีเกียวข้องรวมทังค่าจ้างเหมาแรงงาน
ทําเอกสาร  ค่าธรรมเนียมศาล  อัยการ  ทนายความ  เกียวกับการดําเนิน
การทางคดีความของเทศบาล  ทีต้องชําระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือ
ค่าธรรมเนียม ในการรังวัดชีแนวเขตทีดิน กรมทีดิน หรือ รายจ่ายอืนทีเข้า
ลักษณะนี ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําสิงของต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา
ขนย้ายเครืองจักรกล ตามความจําเป็นและเหมาะสม  
 - จ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร สํานักงานกองช่าง,งานป้องกัน,งานเทศ
กิจฯ, ห้องประชุมเล็ก ตังไว้ 86,400 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคาร สํานักงาน
กองช่าง,งานป้องกัน,งานเทศกิจฯ,ห้องประชุมเล็ก จํานวน  1  อัตรา        

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  เช่น ค่า
เบียเลียง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และค่าธรรมเนียมอืน ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาลทีมีคําสังให้ไป
ราชการ  ไปอบรม ไปประชุมสัมมนาต่างท้องถิน ในราชอาณาจักร         

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีวัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรายาง ขาตัง(กระดานดํา) ตะแกรงวาง
เอกสาร พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเป๋า ธงชาติ นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุสํานักงาน         
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว         

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครือง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์        

ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  เช่น  วงเวียนนําพุ สวนสุขภาพ สถานีกําจัดขยะมูล
ฝอย ข้างวัดจันทร์ประสิทธิ  หอนาฬิกา ฯลฯ 

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 8,462,000 บาท
งบลงทุน รวม 8,462,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 8,462,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  พร้อมท่อระบายนํา ค.ส.ล.  ถนนเจนจบทิศ  
ซอย 9

จํานวน 655,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํา ค.ส.ล
.  ถนนเจนจบทิศ  ซอย 9  ทําการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. พร้อมท่อระบาย
นํา ค.ส.ล.ถนนเจนจบทิศ ซอย 9 โดยเริมจากถนนเจนจบทิศ ไปทางทิศ
ตะวันตก ทําการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.00 เมตร ยาว
ประมาณ 123.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อย
กว่า  246.00 ตารางเมตร พืนทางเดิมปรับเรียบ ไหล่ทางลูกรังกว้างตาม
สภาพ พร้อมท่อระบายนํา ค.ส.ล. อัดแรงชัน 3  ขนาดเส้น ผ่าศูนย์
กลาง  0.40  เมตร  บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00  เมตร พร้อม
รางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวม บ่อพักทังสองข้าง  ยาวประมาณ 246.00
 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า 3-33  โครงการที  51)       
   

วันทีพิมพ์ : 23/9/2559  11:13:42 หน้า : 89/104



- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  พร้อมท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยแยกถนน
ขนมจีน

จํานวน 152,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํา ค.ส.ล
. ซอยแยกถนนขนมจีน  ทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายนํา 
ค.ส.ล. ซอยแยกถนนขนมจีน โดยเริมจากถนนขนมจีนไปทางทิศตะวัน
ตก ทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 1.50 เมตรยาวประมาณ 50.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 75.00 ตาราง
เมตร พืนทางเดิมปรับเรียบ ไหล่ทางลูกรัง  กว้างตามสภาพ พร้อมก่อสร้าง
ท่อระบายนํา ค.ส.ล.  อัดแรงชัน 3 ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง  0.40
 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล
. ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ 50.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560 - 2562
) ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า 3-20  โครงการที  26)

- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนยิงยง ซอย 12 จํานวน 101,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนยิงยง ซอย 12  ทํา
การก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนยิงยง ซอย 12 โดยเริมจากถนนยิงยง - 
หนองลุมพุก ไปทิศตะวันออก  ทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00
  เมตร  ยาวประมาณ 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนที ค.ส.ล. ไม่
น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร  พืนทางเดิมปรับเรียบ ไหล่ทาง ลูกรังกว้าง
ตามสภาพ   รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า 3-33 โครงการ
ที  50 )        

- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 13 จํานวน 79,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 13
  ทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 13 โดยเริมจากถนน
หนองลุมพุก ซอย 11 ไปทิศเหนือ ทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.00
  เมตร ยาวประมาณ 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพืนที ค.ส.ล. ไม่
น้อยกว่า  140.00  ตารางเมตร พืนทางเดิมปรับเรียบ ไหล่ทางลูกรัง กว้าง
ตามสภาพ  รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที 4  หน้า 3-31  โครงการ
ที  47)       

- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 15 จํานวน 420,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 15
 ทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 15 โดยเริมจากแยก
หนองลุมพุก ซอย 1 ไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล
. กว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ  250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พืนที ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร พืนทางเดิมปรับเรียบ ไหล่
ทางลูกรังกว้างตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
กําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที 4
  หน้า 3-30  โครงการที  46)       
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- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํา ค.ส.ล.  ซอยหลังศาลา จํานวน 431,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํา 
ค.ส.ล. ซอยหลังศาลา ทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํา 
ค.ส.ล. โดยเริมจากถนนแจ้งสนิท ซอย 1 ไปทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือ  ทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  กว้าง 2.50 เมตร ยาว
ประมาณ 123.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อย
กว่า  307.50 ตารางเมตร พืนทางเดิมปรับเรียบ ไหล่ทางลูกรังกว้างตาม
สภาพ  พร้อมท่อระบายนํา  ค.ส.ล. อัดแรงชัน 3  ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40  เมตร  บ่อพัก ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00  เมตร พร้อม
รางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพัก  ยาวประมาณ 123.00 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า 3-27  โครงการที  41)       

- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยศรีบุญเรือง 
ซอย 1  (ด้านทิศใต้)

จํานวน 323,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายนํา ค.ส.ล
. ซอยศรีบุญเรือง ซอย 1  (ด้านทิศใต้)  ทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม
ท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยศรีบุญเรือง ซอย 1 โดยเริมจากถนนบ้าน
เกิง ซอย 1  ไปทางทิศเหนือ ถึงถนนศรีบุญเรือง ซอย 1 ทําการก่อสร้าง
ถนน  ค.ส.ล. กว้าง 1.50 เมตร  ยาวประมาณ 110.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร  หรือพืนที  ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  165.00 ตารางเมตร ทางเดิมปรับ
เรียบ ไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ พร้อมท่อระบายนํา ค.ส.ล. อัดแรง
ชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ
ประมาณ 10.00 เมตร  พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาว
ประมาณ 110.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
กําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) แก้ไข/เปลียน
แปลง/เพิมเติม ฉบับที 1  ยุทธศาสตร์ที 4  หน้า 6 โครงการที  5)

- โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยชาโพธิพัฒนา จํานวน 1,890,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยชาโพธิ
พัฒนา ทําการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล.ซอยชาโพธิ พัฒนา โดยเริม
จากถนนสุขาภิบาล 2ไปทางทิศตะวันออก ทําการก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล.อัดแรงชัน 3 ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพัก  ค.ส.ล
. ทุกระยะ 10.00  เมตร  พร้อมรางวี  ค.ส.ล.  ความยาวท่อรวมบ่อพักทัง
สองข้าง ยาวประมาณ  900.00  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560 - 2562) ยุทธศาสตร์
ที 4 หน้า 3-19  โครงการที  24)       

- โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยเพียรแก้วอุทิศ จํานวน 253,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยเพียรแก้ว
อุทิศ  ทําการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล.  ซอยเพียรแก้วอุทิศ โดยเริมจาก
ถนนศรีชมมอญ ซอย 2 ไปทางทิศตะวันออก ทําการก่อสร้างท่อระบาย
นํา ค.ส.ล. อัดแรงชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล
.  ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.  ความยาวท่อรวม
บ่อพักทังสองข้าง ยาวประมาณ 120.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560 - 2562
)  ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทาง หน้า 3-21  โครงการที  28 )       
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- โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยสมประสงค์ ซอย 3 จํานวน 589,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยสม
ประสงค์ ซอย 3  ทําการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยสม
ประสงค์  ซอย 3 โดยเริมจากซอยศาลเจ้า ไปทางทิศใต้ ทําการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. อัดแรง ชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อ
พัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาว
ท่อ รวมบ่อพักทังสองข้าง ยาวประมาณ  268.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562
)  ยุทธศาสตร์ที 4  หน้า 3-18 โครงการที  22)       

- โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนศรีบุญเรือง ซอย 2 จํานวน 357,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนศรีบุญ
เรือง ซอย 2 ทําการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนศรีบุญเรือง ซอย 2
 โดยเริมจากแยกถนนศรีบุญเรืองไปทางทิศตะวันตก ทําการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. อัดแรงชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อ
พัก ค.ส.ล.  ทุกระยะประมาณ 10.00  เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาว
ท่อรวมบ่อพักทังสองข้าง ยาวประมาณ 170.00  เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562
)  ยุทธศาสตร์ที 4  หน้า 3-25  โครงการที  36)        

- โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. แยกซอย 13 ไปซอย 17 จํานวน 504,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. แยกซอย 13 ไป
ซอย 17 ทําการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล.  แยกซอย 13  ไปซอย 17
  โดยเริมจากถนนบ้านเกิง ซอย 13  ไปทางทิศเหนือ ทําการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล.  อัดแรงชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อ
พัก ค.ส.ล.  ทุกระยะประมาณ 10.00  เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาว
ท่อรวมบ่อพักทังสองข้าง ยาวประมาณ240.00  เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562
)  ยุทธศาสตร์ที 4  หน้า 3-26  โครงการที  38)       

- โครงการก่อสร้างท่อระบายนําค.ส.ล. บ้านเกิง ซอย 9 จํานวน 273,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่อระบายนําค.ส.ล. บ้านเกิง ซอย 9  ทํา
การก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. บ้านเกิง ซอย 9 โดยเริมจากถนนศรีบุญ
เรือง  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงถนนศรีบุญเรือง  ซอย 1 โดยทําการ
ก่อสร้าง ท่อระบายนํา ค.ส.ล. อัดแรงชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล
. ความยาวท่อรวมบ่อพัก  ยาวประมาณ 130.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560-2562
)  ยุทธศาสตร์ที 4  หน้า 3-16 โครงการที  18)       

- โครงการขยายผิวจราจรหน้าโรงเรียน ขก.10 ถึงหน้าโรงเรียน ขก.5 จํานวน 840,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการขยายผิวจราจรหน้าโรงเรียน ขก.10 ถึงหน้าโรง
เรียน ขก.5 ทําการทุบทางเท้าเดิมแล้วทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล
. กว้าง 2.50 เมตร  หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 310.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 775.00 ตาราง
เมตร พร้อมเทคันหินทําทางเท้าใหม่  รายละเอียดตามแบบแปลนที
เทศบาลกําหนด  (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562
) แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 4  หน้า 5
   โครงการที  3)           
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- โครงการขยายผิวจราจรหน้าโรงเรียนพระกุมารเยซู จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการขยายผิวจราจรหน้าโรงเรียนพระกุมารเยซู ทํา
การทุบทางเท้าเดิมแล้วทําการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  กว้าง 2.00
 เมตร หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พืนที ค.ส.ล.  ไม่น้อยกว่า 116.00  ตารางเมตร  พร้อมเทคันหินทําทาง
เท้าใหม่  รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด  (จากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิมเติมฉบับที 1
 ยุทธศาสตร์ที 4  หน้า 5  โครงการที  4 )   

- โครงการขยายผิวจราจรหน้าโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการขยายผิวจราจรหน้าโรงเรียนมหาไถ่ศึกษา
บ้านไผ่ ทําการทุบทางเท้าเดิมแล้วทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.00
 เมตร หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 185.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 370.00 ตารางเมตร พร้อม เทคันหินทําทางเท้า
ใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด  (จากแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) แก้ไข/เปลียนแปลง/เพิมเติม ฉบับที 1
 ยุทธศาสตร์ที 4  หน้า 5   โครงการที  2)         

- โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํา ค.ส.ล. (ช่วงทีชํารุด) 
ถนนยิงยง ซอย 8

จํานวน 270,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการปรับปรุงถนน  ค.ส.ล.  พร้อมท่อระบายนํา ค.ส
.ล. (ช่วงทีชํารุด) ถนนยิงยง ซอย 8 ทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายนํา  ค.ส.ล. (ช่วงทีชํารุด) ถนนยิงยง ซอย 8 โดยเริมจากผิวจราจร
และท่อระบายนํา ส่วนทีชํารุดเดิม ไปจนถึงลําห้วยทราย ทําการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.50 เมตร ยาวประมาณ 50.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร  หรือพืนที ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 165.00 ตารางเมตร  พืนทางเดิม
ปรับเรียบ ไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ  พร้อม ท่อระบายนํา ค.ส.ล. อัด
แรงชัน 3  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.00  เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ
ประมาณ 10.00 เมตร ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ 50.00
  เมตร พร้อมก่อสร้างกําแพงปากท่อ รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
กําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์ที 4
  หน้า 3-32 โครงการที  49)       

- โครงการปรับปรุงผิวจราจร  ซอยประปา 3 จํานวน 617,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการปรับปรุงผิวจราจร  ซอยประปา 3  ทําการปรับ
ปรุงผิวจราจร ซอยประปา 3  โดยทําการปูผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
ทับผิวจราจรเดิม โดยเริมจากถนนเจนจบทิศไปทางทิศตะวันออก จนสุด
ซอย กว้างเฉลีย 3.50 - 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 470.00
 เมตร หนาเฉลีย 0.05  เมตร  หรือพืนทีปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อย
กว่า 1,762.00  ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล
กําหนด ( จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)  ยุทธศาสตร์ที 4
 หน้า 3-29 โครงการที  43)       
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- โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนทางเข้าอ่างเก็บนําห้วยทราย จํานวน 178,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนทางเข้าอ่างเก็บนําห้วย
ทราย ทําการปรับปรุงผิวจราจร ถนนทางเข้า อ่างเก็บนําห้วยทราย โดยทํา
การปูผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม โดยเริมจากเขตทาง
ถนนแจ้งสนิท ไปทางทิศเหนือ กว้างเฉลีย 3.00  เมตร ความยาว
ประมาณ  170.00  เมตร  หนาเฉลีย  0.05  เมตร  หรือพืนที ปูแอสฟัลท์
ติกคอนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 510.00  ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีเทศบาลกําหนด (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562
)  ยุทธศาสตร์ที 4 หน้า 3-15 โครงการที  16)       

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 966,600 บาท
งบบุคลากร รวม 376,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 376,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 216,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1  อัตรา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 138,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลทีปฏิบัติงานกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม พร้อมทังเงินทีได้รับจากการ พิจารณาเลือน
ขันค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงาน ทีมีระดับดีขึนไป  จํานวน (3% - 5%
)  ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนันตามประกาศคณะ
กรรมการฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ  1   อัตรา         

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,500 บาท
 -เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ   ตัง
ไว้ 21,500  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล     
    

งบดําเนินงาน รวม 590,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 12,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
และ  ลูกจ้างทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามความจําเป็น
และเร่งด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ        

ค่าใช้สอย รวม 375,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 355,600 บาท

- ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ  ตังไว้ 10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   ค่ารับ
วารสาร  ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น  ทําประปา  ค่า
จ้างแรงงาน  ทําอุปกรณ์สิงของต่างๆ  และจ้างเหมาบริการในภารกิจ 
ทีเกียวข้องกับกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 
- ค่าจ้างเหมาฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตัง
ไว้ 345,600  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานจากบุคคลภายนอก เพือฆ่าและชําแหละ
สัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จํานวน 4  อัตรา  
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
และซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ
ต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีวัสดุ
อะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้งาน
ระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และการ
ซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมีอายุการใช้งานครบ 6 ปี หรือ
ระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน เป็นต้น  
     

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํา
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุก่อสร้าง        

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส  และ
วัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ชุดเครืองมือผ่าตัด เปลหามคน
ไข้ เครืองมือวิทยาศาสตร์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น เคียว สปริงเกลอร์ จอบ
หมุน จานพรวน ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พืช
และสัตว์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุการเกษตร

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุ
เครืองแต่งกาย
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วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆเช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 108,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 108,000 บาท

 - ค่านําประปา  ตังไว้  108,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา นําบาดาล ในโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ       

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 51,848,800 บาท
งบกลาง รวม 51,848,800 บาท
งบกลาง รวม 51,848,800 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 8,074,000 บาท

1. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือสร้างสวนสาธารณะ ตัง
ไว้ 468,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการก่อสร้างสวน
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว  ตามสัญญากู้เงิน
เลขที  400/8/2551  ลงวันที  8  ตุลาคม  2550  วงเงินกู้  4,683,000
  บาท  ตังงบประมาณ ส่งใช้ในปีงบประมาณ  2560  งวดที  9  เป็น
เงิน  468,300  บาท   
2. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพือก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1
 ตังไว้ 1,047,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการก่อสร้างตลาด
สดเทศบาล  1   ตามสัญญากู้เงินเลขที  427/35/2551 ลงวันที  7
 พฤศจิกายน 2550 วงเงินกู้  10,990,000  บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ใน
ปีงบประมาณ  2560  งวดที 8 เป็นเงิน  1,047,467.25  บาท    
3. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือจัดซือรถเก็บขยะมูลฝอยและ
เครืองแยกขยะ  ตังไว้ 647,200 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือจัด
ซือรถเก็บขยะมูลฝอยและเครืองแยกขยะ ตามสัญญากู้เงินเลข
ที  596/7/2552  ลงวันที  28 พฤศจิกายน 2551 วงเงินกู้  6,285,000
  บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2560 งวดที 8  เป็น
เงิน 647,160  บาท        
4. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ตัง
ไว้ 911,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการก่อสร้างโรงฆ่า
สัตว์   ตามสัญญากู้เงินเลขที 628/39/2552  ลงวันที  23 เมษายน 2552
 วงเงินกู้  8,540,000  บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2560
  งวดที 8 เป็นเงิน  911,503.86  บาท     
5. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือซือเครืองจักรกล  ตัง
ไว้ 1,311,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการซือเครืองจักร
กล  ตามสัญญากู้เงินเลขที 634/45/2552 ลงวันที  7 พฤษภาคม 2552
 วงเงินกู้  12,790,000  บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบ
ประมาณ  2560 งวดที 7 เป็นเงิน 1,311,267.43  บาท     
6. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างท่อระบายนําและ
ปรับปรุงผิวจราจร ตังไว้ 620,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการก่อสร้างท่อ
ระบายนําและปรับปรุงผิวจราจร ตามสัญญากู้เงินเลขที  649/60/2552
  ลงวันที  16 มิถุนายน 2552 วงเงินกู้  5,955,000  บาท  ตังงบ
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ประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2560  งวดที 7   เป็นเงิน  620,259.65
  บาท  
7. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างรัวพร้อมประตู
โรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างรัวสํานักงานเทศบาล
พร้อมขยายผิวจราจร  ตังไว้  91,200  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพือก่อสร้างรัวพร้อม
ประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และก่อสร้างรัวสํานัก
งานเทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร  ตามสัญญากู้เงินเลขที 851/9/2554
  ลงวันที  27  ตุลาคม 2553  วงเงินกู้  1,462,000  บาท งบประมาณส่ง
ใช้ในปีงบประมาณ 2560 งวดที 6 เป็นเงิน  91,126.76  บาท   
8.  ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือซือเครืองเล่นสนาม  ตัง
ไว้ 121,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการซือเครืองเล่น
สนาม  ตามสัญญากู้เงินเลขที  852/10/2554  ลงวันที 27 ตุลาคม 2553
 วงเงินกู้ 1,197,000 บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2560
 งวดที 6 เป็นเงิน 121,045.51  บาท     
9. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์
ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที 1 , ช่วงที 2 ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์โนนสว่างพร้อม
ระบบสาธารณูปโภค  ก่อสร้างท่อระบายนํา  ค
สล.ถนนแสงทอง และปรับปรุงผิวจราจรราดยาง  ถนนราชนิกูล  ตัง
ไว้  1,253,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพือก่อสร้างปรับปรุง
ภูมิทัศน์ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที 1 , ช่วงที 2 ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์โนน
สว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค , ก่อสร้างท่อระบายนํา  คสล.ถนนแสง
ทอง ,ปรับปรุงผิวจราจร ลาดยาง  ถนนราชนิกูล  ตามสัญญากู้เงินเลข
ที 937/95/2554  ลงวันที  4  กรกฎาคม 2554  วงเงินกู้  21,511,000
  บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2560  งวดที 4  เป็น
เงิน 1,253,375.88  บาท       
10. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างอาคารหอประชุม
อเนกประสงค์  ตังไว้   702,100   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างอาคารหอ
ประชุมอเนกประสงค์  ตามสัญญากู้เงินเลขที  1099/106/2555  ลงวัน
ที  4  เมษายน 2555  วงเงินกู้  11,949,848  บาท งบประมาณส่งใช้ใน
ปีงบประมาณ  2560  งวดที 4  เป็นเงิน 702,079.97  บาท   
11. ส่งเงินชําระต้นเงินกู้ธนาคารกรุงไทย ตังไว้ 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีดอกเบียเงินกู้ธนาคารกรุงไทย  ตามสัญญากู้เงิน
ประจํา  (Term  Loan)  ฉบับลงวันที  8  มกราคม 2553  วงเงิน
กู้ 10,850,000  บาท ส่งใช้ในปี 2560  ปีที 8            
        

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 1,700,000 บาท
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1.ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือจัดซือรถเก็บขยะ
มูลฝอยและเครืองแยกขยะ  ตังไว้ 25,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล  เพือจัดซือรถเก็บขยะมูลฝอยและเครืองแยกขยะ ตามสัญญากู้เงิน
เลขที  596/7/2552  ลงวันที  28 พฤศจิกายน 2551 วงเงิน
กู้  6,285,000  บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2560 งวด
ที 8 เป็นเงิน 25,489.71  บาท       
2. ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างโรงฆ่า
สัตว์  ตังไว้ 78,600  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการก่อ
สร้างโรงฆ่าสัตว์   ตามสัญญากู้เงินเลขที   628/39/2552  ลงวันที  23
 เมษายน 2552 วงเงินกู้  8,5 40,000  บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบ
ประมาณ  2560  งวดที 8 เป็นเงิน  78,550.71  บาท    
3.  ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือซือเครืองจักร
กล ตังไว้  164,600  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการซือ
เครืองจักรกล  ตามสัญญากู้เงินเลขที 634/45/2552  ลงวันที  7
 พฤษภาคม 2552 วงเงินกู้  12,790,000  บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ใน
ปีงบประมาณ  2560 งวดที 7 เป็นเงิน 164,575.60  บาท   
4.  ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างท่อ
ระบายนําและปรับปรุงผิวจราจร       ตังไว้  77,900  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการก่อ
สร้างท่อระบายนําและปรับปรุงผิวจราจร  ตามสัญญากู้เงินเลข
ที  649/60/2552  ลงวันที  16 มิถุนายน 2552 วงเงินกู้  5,955,000
  บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2560  งวดที 7 เป็น
เงิน  77,848.04  บาท       
5.  ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างรัวพร้อม
ประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างรัวสํานักงาน
เทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร  ตังไว้  31,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพือก่อสร้างรัว
พร้อมประตูโรงเรียนเทศบาล 2 แลtศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และก่อสร้างรัว
สํานักงานเทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร  ตามสัญญากู้เงินเลข
ที 851/9/2554  ลงวันที  27  ตุลาคม 2553  วงเงินกู้  1,462,000
  บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2560 งวดที 6 เป็น
เงิน  31,339.98  บาท       
6.  ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือซือเครืองเล่น
สนาม  ตังไว้  19,300  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการซือ
เครืองเล่นสนาม  ตามสัญญากู้เงินเลขที    852/10/2554  ลงวันที 27
 ตุลาคม 2553 วงเงินกู้ 1,197,000 บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบ
ประมาณ 2560 งวดที 6 เป็นเงิน 19,279.41  บาท
7. ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างปรับปรุง
ภูมิทัศน์ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที 1 , ช่วงที 2  ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์โนน
สว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค  ก่อสร้างท่อระบายนํา  คสล.ถนนแสง
ทอง และปรับปรุงผิวจราจรราดยาง  ถนนราชนิกูล  ตังไว้ 533,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพือก่อสร้าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที 1 , ช่วงที 2  ก่อสร้างปรับภูมิ
ทัศน์โนนสว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค , ก่อสร้างท่อระบายนํา  คสล
.ถนนแสงทอง ,ปรับปรุงผิวจราจร ลาดยาง  ถนนราชนิกูล  ตามสัญญากู้
เงินเลขที 937/95/2554  ลงวันที  4  กรกฎาคม 2554  วงเงิน
กู้  21,511,000  บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2560  งวด
ที 4  เป็นเงิน 533,638.43  บาท      
8. ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างอาคารหอ
ประชุมอเนกประสงค์  ตังไว้ 299,000  บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้าง
อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ตามสัญญากู้เงินเลขที 1099/106/2555
 ลงวันที 4 เมษายน 2555 วงเงินกู้  11,949,848  บาท งบประมาณส่งใช้
ในปีงบประมาณ 2560  งวดที 4  เป็นเงิน 298,918.11  บาท   
9. ส่งเงินชําระหนีดอกเบียเงินกู้ธนาคารกรุงไทย  ตังไว้  450,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีดอกเบียเงินกู้ธนาคารกรุงไทยรายเดือน  ตาม
สัญญากู้เงินประจํา  (Term  Loan)  ฉบับลงวันที  8  มกราคม 2553  วง
เงินกู้ 10,850,000  บาท ส่งใช้ในปี 2559  ปีที 7    
10. ส่งเงินชําระหนีดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  กรณีการ
กู้เงินใหม่  ตังไว้  20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ใน
กรณีอยู่ระหว่างการทําสัญญา ทีจะต้องชําระจ่ายก่อน  เป็นเงิน 20,000
  บาท             
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 660,000 บาท
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตังไว้ 558,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับ
หักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
ด้วย  โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่นเรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้างสําหรับ
เทศบาล (ฉบับที 4) พ.ศ. 2557 ลงวันที 22 กรกฎาคม 2557 และพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิมเติม 
วิธีการคํานวณ    
(ประมาณการค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทีรับเงินค่าจ้างจากเทศบาล
ประจําปีงบประมาณ 2560 x 5/100)          
11,160,000 x 5 /100 = 558,000 บาท  ขอตังจ่าย  558,000.- บาท  
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตังไว้ 64,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับ
หักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทีรับเงินค่าตอบแทนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน(เงินอุดหนุน) ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
ด้วย   โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้างสําหรับ
เทศบาล (ฉบับที 4) พ.ศ. 2557 ลงวันที 22 กรกฎาคม 2557 และพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิมเติม   
วิธีการคํานวน (ประมาณการค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทีรับเงินค่าจ้าง
จากเงินอุดหนุน  ประจําปีงบประมาณ 2560 x 5 /100) 
(1,265,400 x 5 /100 = 63,270 บาท)      ขอตังจ่าย  64,000
.-  บาท      
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตังไว้ 38,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับ
หักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง (ครูผู้ดูแลเด็ก) ทีรับเงินค่าตอบแทน
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน(เงินอุดหนุน) ส่งเป็นเงินสมทบ
ในอัตราเดียวกันด้วย โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สังกัดเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
พนักงานสังกัดเทศบาล (ฉบับที 4) พ.ศ. 2557 ลงวันที 22
 กรกฎาคม 2557, พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 รวมถึงฉบับ
แก้ไข/เพิมเติม และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559

     
วิธีการคํานวน (ประมาณการค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทีรับเงินค่าจ้าง
จากเงินอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2560 x 5 /100)  
(743,900 x 5 /100 = 37,195 บาท)  
ขอตังจ่าย  38,000.-  บาท             
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 27,680,400 บาท
 - โครงการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ  รวมทังสิน  27,680,400บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุ  (ตามหนังสือที  มท  0808.2/ว4072
  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน)  อายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึนไปซึงได้ลงทะเบียน  และยืนคําขอรับเบียยัง
ชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2552   ซึงกําหนดอัตราเบียยังชีพรายเดือน
แบบขันบันไดสําหรับผู้สูงอายุ  ดังนี  1.)  ผู้สูงอายุทีมีอายุ  60-69 ปี  จะ
ได้รับเบียยังชีพอัตรา 600  บาท  2.) ผู้สูงอายุ  ทีมีอายุ  70-79 ปี จะได้
รับเบียยังชีพอัตรา 700  บาท  3.)  ผู้สูงอายุทีมีอายุ  80-89 ปี  จะได้รับ
เบียยังชีพอัตรา 800  บาท  4.)  ผู้สูงอายุทีมีอายุ  90 ปีขึนไป  จะได้รับ
เบียยังชีพอัตรา 1,000  บาท  จํานวน  3,550  คน  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไปกําหนดวัตถุประสงค์ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-
2562) จากยุทธศาสตร์ที 6  หน้าที 3-65 โครงการที 33 )          

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 6,336,000 บาท
 - โครงการสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการ  รวมทังสิน  6,336,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพ  (ตามหนังสือที  มท
  0808.2/ว4072  ลงวันที  15  กรกฎาคม  2559  ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน)  สําหรับคนพิการทีได้มาลงทะเบียนเพือขอรับเงิน
เบียความพิการ  ในอัตราคนละ  800 บาท/เดือน  จํานวน  660  คน  ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไปกําหนดวัตถุประสงค์ (จากแผนพัฒนาสามปี (พ
.ศ. 2560-2562) แก้ไข/เปลีนแปลง/เพิมเติม ฉบับที 1 จากยุทธศาสตร์
ที 6 หน้า 13 โครงการที 5)          

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 270,000 บาท
 - โครงการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รวมทังสิน  270,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ทีด้อยโอกาสใน
สังคม เพือให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนของผู้ป่วย
เอดส์ทีมีฐานะยากจน  ถูกทอดทิง  ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคาระห์เพือการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2548   คนละ  500
  บาท/เดือน  (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562)  ตาม
ยุทธศาสตร์  6  ที  3-66  โครงการที 37)          

สํารองจ่าย จํานวน 918,400 บาท
เพือจ่ายในกรณีเร่งด่วน  หรือจําเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
  ข้อ 19 ซึงกําหนดว่างบประมาณรายจ่ายจะกําหนดให้มีเงินสํารองจ่าย
เพือกรณีจําเป็นไปตามความเหมาะสม  โดยคณะผู้บริหารท้องถินเป็นผู้มี
อํานาจสังจ่าย             

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 2,697,300 บาท
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1.  ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท
.ทตังไว้  207,500 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทยของปี  ตามนัยหนังสือหนัง
สังการกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว2999  ลงวันที  3
 กรกฎาคม 2555  เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม  พ.ศ. 2555 และ
หนังสือด่วน ที มท  0313.4/ว 2787 ลงวันที 18 พฤศจิกายน พ.ศ
. 2542 เรือง การพิจารณาระบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  โดยให้เทศบาลตังงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทยเป็นรายปีในอัตราร้อยละเศษหนึงส่วนหกของรายรับจริง
ในปีทีล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท)  ทังนีไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมืนบาท ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545             
วิธีคํานวณ  
(รายรับจริง  2558 -  เงินอุดหนุน) 
184,679,826.29 - 60,473,513 = 124,206,313.29  บาท        
124,206,313.29 x  1 
           6  x   100

= 124,206,313.29 x 0.00167 

 =  207,424.54    บาท    
         
จึงขอตังจ่าย       207,500  บาท   
2.  เงินสมทบทุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตัง
ไว2้,089,800  บาท  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบทุนให้กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่    สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณ
สุข  หรือหน่วยงานอืน  หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่ม หรือองค์กร
ประชาชนดําเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพืนที  เพือให้กลุ่มแม่และ
เด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มคนพิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพทีมีความ
เสียง  และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรือรังทีอยู่ในพืนที  สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขได้อย่างทัวถึงและมีประสิทธิภาพมากขึนโดยส่งเสริมกระบวน
การมีส่วนร่วมตามความพร้อม  ความเหมาะสม  และความต้องการของ
ประชาชนในพืนที  โดย  สปสช.  จะสนับสนุน  45  บาท   ต่อหัว
ประชากรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  (45 บาท x จํานวนประชากรกลาง
ปี) โดยเทศบาลเมืองบ้านไผ่จะต้องสบทมเงินอย่างน้อยร้อยละ  60  ของ
จํานวนเงินที สปสช. จะสนับสนุนให้   
3.  ค่าใช้จ่ายในการจราจร  ตังไว้  300,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจราจรในเขตเทศบาล  เช่น  ค่าติดตัง
สัญญาณไฟจราจร  ค่าตีเส้นจราจร  แผงเหล็ก ป้ายจราจรสีทาถนน  และ
วัสดุอุปกรณ์อืนทีจําเป็นในการจัดการจราจร  และเป็นค่าใช้จ่ายใยการจัด
หาอุปกรณ์และสิงที ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง  และเป็นค่าซ่อม
แซมอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ เกียวกับการจราจร
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 6301/ว 4353  ลงวันที  20
  ธันวาคม  2541         
4. โครงการเงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ตังไว้  100,000 บาท 
เพือสมทบกองทุนเครือข่ายสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จ่ายให้
แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนได้รับสวัสดิการเกียวกับการ
เกิด  แก่  เจ็บ  ตาย  การศึกษา  และอาชีพ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย  ที  มท 0891.4/ว2502  ลงวันที  20  สิงหาคม  2553
  เรือง  แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน    (จากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-
2562) ตามยุทธศาสตร์ 7 หน้าที  3- 88  โครงการที 37 )            
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างของ
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  ค่าทําศพพนักงานจ้างเทศบาลทีตายในระหว่างรับ
ราชการและปฏิบัติหน้าที              

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 2,615,900 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จ  บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ตังจ่ายใน
อัตราร้อยละ  2  ของรายได้ในงบปีประมาณ นัน ๆ โดยไม่รวมรายจ่าย
จากพันธบัตร  เงินกู้ทีมีผู้อุทิศให้  เงินอุดหนุนทัวไป  และเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  ตามหนังสือที มท 0313/ว.1187  ลงวันที  24
  พฤษภาคม  2542      
วิธีคํานวณ 
(ประมาณการรายรับประจําปี  2560   -  เงินอุดหนุน)
233,000,000 - 102,209,000  =  130,791,000  
=   130,791,000   X   2  
                     100  
=   2,615,820.-  บาท     
ตังจ่ายไว้     2,615,900.-    บาท      

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 364,000 บาท
เพือเบิกจ่ายเป็นค่าครองชีพผู้รับบํานาญ  ของข้าราชการส่วนท้องถินทีมิ
ใช่ตําแหน่งครู (ช.ค.บ.) ตามจํานวนทีจะต้อง  จ่ายจริงให้แก่พนักงาน
เทศบาลผู้รับบํานาญ  เพือปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย  ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครอง  ชีพผู้รับบํานาญ  ของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 14)  พ.ศ. 2554 จํานวน  12  รายคือ     
1. นายจงกล  ทวีวัฒน์                 เดือนละ    2,456   บาท           
2. นางสุลักษณ์  นิสยันต์              เดือนละ    5,665   บาท  
3. นายสมัชชา  มณีบุญ               เดือนละ     4,005  บาท           
4. นายสุริยวัตร  นครวงศ์             เดือนละ    5,362   บาท  
5. นางสาวบุษราคัม  นิสยันต์       เดือนละ    4,339   บาท           
6.  นางวาณี  สังฆะมณี                เดือนละ    1,527   บาท  
7. นางอุบล  ประสงค์                  เดือนละ     3,404  บาท           
8.  นายวิชัย  วิพัฒน์เกษมสุข       เดือนละ    1,623  บาท  
9. นางวราภรณ์  กมลปัทมากุล     เดือนละ       552   บาท           
10.  นางภัทรา  สุปัตคํา              เดือนละ        523  บาท  
11. นายมนัส  ยสินพร                เดือนละ       522   บาท           
12.  นางภาศิตา  อนุวรรณ          เดือนละ       346  บาท         
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 432,800 บาท
เบิกจ่ายเป็นค่าบําเหน็จของลูกจ้างประจํา  เพือปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง ของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2552  จํานวน  4  ราย    
1. นายคําม้วน  ศรีคลัง  รับบําเหน็จรายเดือน ๆละ  8,365  บาท  
รวม  100,380  บาท      
2. นายปภา  วงษ์สุดตา  รับบําเหน็จรายเดือน ๆละ  9,231  บาท   
รวม  110,772  บาท 
3. นายสมชาย  สุดเพาะ รับบําเหน็จรายเดือน ๆละ  8,466  บาท  
รวม  101,592  บาท     
4. นายประดิษฐ์  นิทัศน์  รับบําเหน็จรายเดือน ๆละ  10,000  บาท  
รวม  120,000  บาท     
รวมเป็นเงินทังสิน  432,744 บาท  ตังจ่ายไว้  432,800 บาท         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรข้าราชการบํานาญส่วน
ท้องถิน
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ส่วนที� 3

ของ

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่   จงัหวดัขอนแก่น

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

หมวดรายได้

กาํไรจาํหน่ายทรพัย์หลุด

กาํไรจากการจาํหน่ายทรพัย์หลุด 750,154.00            1,086,761.00         951,290.00            

ดอกเบี�ยเงนิฝากธนาคาร

ดอกเบี�ยเงนิฝากธนาคาร 2,687.92                1,935.76                328.68                   

ดอกเบี�ยรบัจาํนํา

ดอกเบี�ยรบัจาํนํา 9,573,894.25         8,646,508.25         9,309,134.00         

รายไดเ้บ็ดเตล็ด

รายไดเ้บ็ดเตล็ด -                          -                          1,500.00                

รวมหมวดรายได้ 10,326,736.17      9,735,205.01        10,262,252.68      

หมวดเงนิไดอ้ื�น

เงนิรางวลัประจาํปี 15% ของกาํไรสุทธิ 523,041.16            -                          -                          

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

งบประมาณรายรบัเฉพาะกจิการ กจิการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบา้นไผ่

รายรบัจรงิ

คาํแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

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

เงนิทุนดาํเนินการ 55% ของกาํไรสุทธิ 1,917,817.58         -                          -                          

บาํเหน็จรางวลั รอ้ยละ 20% -                          922,066.50            799,701.98            

เงนิทาํนุบาํรุงทอ้งถิ�น 30% -                          1,383,099.75         1,199,552.97         

ทุนดาํเนินการของสถานธนานุบาล 50% -                          2,305,166.24         1,999,254.96         

รวมหมวดเงนิไดอ้ื�น 3,486,941.05        4,610,332.49        3,998,509.91        

รวมรายรบัท ั�งสิ�น 13,813,677.22      14,345,537.50      14,260,762.59      

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

งบกลาง 3,947,400.89         3,933,067.64         3,618,124.74         

งบบุคลากร 1,053,660.00         1,059,377.26         1,144,680.00         

งบดาํเนินงาน 597,945.22            631,123.76            701,318.05            

งบลงทุน -                          -                          -                          

งบรายจา่ยอื�น 3,531,041.05         4,656,932.49         4,054,109.91         

รวมรายจ่าย 9,130,047.16        10,280,501.15      9,518,232.70        

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกจิการ กจิการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบา้นไผ ่

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจา่ยจรงิ

คาํแถลงงบประมาณ



ประมาณการรายรับทังสิน 15,520,500 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 10,020,500 บาท
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด รวม 900,000 บาท
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 900,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดทีผ่านมาเป็นเกณฑ์  

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร รวม 20,000 บาท
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จํานวน 20,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบียเงินฝากธนาคาร ตังแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง
เดือนกันยายน 2559  เป็นเกณฑ์

ดอกเบียรับจํานํา รวม 9,100,000 บาท
ดอกเบียรับจํานํา จํานวน 9,100,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบียรับจํานําของ เดือนตุลาคม 2558 ถึง
เดือน กันยายน 2559  เป็นเกณฑ์  

รายได้เบ็ดเตล็ด รวม 500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 500 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอืน ๆ 

รายได้อืน  เป็นเงิน 5,500,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 1,650,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30 % ของกําไรสุทธิ 

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 2,750,000 บาท
เงินทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50 % ของกําไรสุทธิ

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20% จํานวน 1,100,000 บาท
เงินบําเหน็จรางวัล  20 % ของกําไรสุทธิ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลบ้านไผ่

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอ บ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
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ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  13,992,450 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,480,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,480,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,400,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจําของพนักงานสถานธนานุบาล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 80,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมเงินประจําตําแหน่งของพนักงานสถานธนานุบาล  

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,251,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 738,000 บาท
ค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุด ให้แก่  คณะกรรมการและ
พนักงานสถานธนานุบาลในวันประมูลจําหน่ายทรัพย์หลุด

ค่าพาหนะเหมาจ่าย จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี และผู้ปฏิบัติหน้าทีแทน
นายกเทศมนตรี  

เงินเพิมการครองชีพชัวคราว จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ    

เงินรางวัลเจ้าหน้าที จํานวน 180,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่  ผู้ตรวจการสถานธนานุบาล  และผู้
ปฏิบัติหน้าทีแทนผู้ตรวจการฯ  และเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการตรวจ
สอบทรัพย์รับจํานําของสถาน-
ธนานุบาล

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 140,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสม ให้แก่ พนักงานสถานธนานุบาล   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานสถานธนานุ
บาลทีมีสิทธิเบิกได้  ตามระเบียบฯ 

ค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 13,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผู้ได้รับ
ค่าจ้างถึงขันสูงหรือใกล้ถึงขันสูงของตําแหน่ง   

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลบ้านไผ่

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอ บ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 35,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลทีมีสิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
ได้ตามระเบียบฯ  

ค่าอาหาร จํานวน 130,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล

ค่าใช้สอย รวม 232,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน (03) รวม 40,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบียเลียงและค่าเช่าทีพักให้แก่พนักงานสถาน
ธนานุบาลทีเดินทางไปราชการ และเป็นค่าพาหนะให้กับพนักงาน
บัญชี และพนักงานรักษาสถานทีฯ ทีเดินทางไปติดต่อราชการกับหน่วยงาน
อืนเป็นประจํา 

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ รวม 92,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าทําการอย่างใดอย่างหนึงค่าจ้างเหมาบริการทังค่าสิงของ
และค่าแรงงานของสถานธนานุบาล

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตังโรงรับจํานําของสถานธนานุบาล

ค่าเบียประกันอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเบียประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล

ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่ารักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงาน
ของสถานธนานุบาล

ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 3,500 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน
ค่าวารสาร จํานวน 4,500 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์หรือวารสารต่างๆของสถานธนานุบาล

ค่าสอบบัญชี จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรอง
งบการเงินของสถานธนานุบาล

ค่าอากรแสตมป์ จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ ในการใช้เช็คเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร
ของสถานธนานุบาล
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ รวม 10,000 บาท
ค่ารับรอง จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารและเครืองดืมเพือเลียงรับรองให้แก่ผู้มาตรวจ
เยียม และตรวจงานของสถานธนานุบาล    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม รวม 90,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสถานธนานุบาล

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆ ของสถานธนานุ
บาล

ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้างอืน ๆ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือสิงก่อสร้างของสถานธนานุบาล

ค่าวัสดุ รวม 171,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเขียนแบบพิมพ์ของสถานธนานุบาลและวัสดุ
อืน ๆ  ทีไม่สามารถจัดประเภทวัสดุอืนใดได้แล้ว 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 7,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าของสถานธนานุบาล  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัวของสถานธนานุบาล  และรวม
ถึงเครืองใช้และอุปกรณ์ทําความสะอาด                

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เพือนํามาซ่อมแซมหรือต่อเติม
อาคารสถานธนานุบาล 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 4,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี  ยางนอกยางใน  สายไมล์ เพลา นํามัน
เบรก หัวเทียน  น็อต และอะไหล่เครืองยนต์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืนเช่น  นํามันเครือง นํามัน
เบนซิน  นํามัน E20  นํามันแก๊สโซฮอล์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่นดิสก์ จานบันทึก
ข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัวรับจํานํา,ใบเสร็จรับเงิน  วัสดุอืนทีอยู่ใน
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ ทีไม่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึงใน
ประเภทค่าวัสดุดังกล่าวข้างต้น เช่น กระถาง
ต้นไม้,ต้นไม้,ปุ๋ย,จอบ,จานพรวน  ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 110,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปาของสถานธนานุบาล 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่าง ๆ ของสถานธนานุ
บาล  เช่น ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย์ยากร ในการจัด
ส่งเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ 

งบรายจ่ายอืน  เป็นเงิน 5,556,200 บาท
รายจ่ายอืน รวม 5,556,200 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ จํานวน 56,200 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 1,650,000 บาท
สําหรับจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นเงินอุดหนุนนําไปบูรณะ หรือ
ทํานุบํารุง ท้องถิน ซึงกําหนดตังจ่ายไว้ 30% ของกําไรสุทธิ ตังจ่ายจาก
กําไรสุทธิปี 2559     

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 2,750,000 บาท
สําหรับจ่ายให้สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ของสถานธนานุบาลซึงตังจ่ายไว้ 50 %  ของกําไรสุทธิ ตังจ่ายจากกําไร
สุทธิปี 2559   

บําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 1,100,000 บาท
สําหรับจ่ายให้เจ้าหน้าทีในระดับจังหวัด  ระดับเทศบาล  พนักงานสถานธนา
นุบาล และสํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ซึงกําหนดตัง
จ่ายไว้ 20%  ของกําไรสุทธิ ตังจ่ายจากกําไรสุทธิปี 2559   

งบกลาง  เป็นเงิน 5,705,250 บาท
งบกลาง รวม 5,705,250 บาท
ค่าชําระดอกเบียเงินกู้ธนาคาร จํานวน 5,500,000 บาท
      -สําหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้เบิกเกินบัญชี  ให้แก่ ธนาคารกรุง
ไทย  จํากัด  (มหาชน)  สาขาบ้านไผ่  ในอัตราดอกเบียทีธนาคารกําหนด
      -สําหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้เบิกเกินบัญชี  ให้แก่ ธนาคาร
ออมสิน สาขาบ้านไผ่  ในอัตราดอกเบียทีธนาคาร
กําหนด

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล จํานวน 205,250 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนา
นุบาล  ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีทีล่วงมา ซึงสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ได้รับรองแล้วตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยสวัสดิการ
หลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ.2555 (รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 1,700,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้รับบํานาญ 50,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 432,800

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 2,697,300

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 270,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 8,074,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 660,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 27,680,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

2,615,900

สํารองจ่าย 918,400

เบียยังชีพคนพิการ 6,336,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 364,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 138,000 156,300 2,354,800 813,800

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 1,700,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้รับบํานาญ 50,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 432,800

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 2,697,300

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 270,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 8,074,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 660,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 27,680,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

2,615,900

สํารองจ่าย 918,400

เบียยังชีพคนพิการ 6,336,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 364,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 351,000 351,000

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3,374,700 3,374,700

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

459,000 459,000

เงินเดือนนายก/รองนายก 1,430,000 1,430,000

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 351,000 351,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 4,284,900 2,578,300 1,367,900 11,694,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 97,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 103,200

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 21,500 12,000 195,400 55,900

เงินเดือนพนักงาน 216,500 1,664,400 2,422,800 2,365,700 1,783,800

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 219,700 7,342,600 235,100

เงินประจําตําแหน่ง 103,200 103,200 18,000 145,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 168,000 44,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

39,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 12,000 10,000 5,000 180,000 25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 355,600 206,400 700,000 10,196,800 1,339,600

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000

- โครงการกฎหมาย
ควรรู้

- โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาอนุบาลเกมส์ 70,000

- โครงการจัดงาน
ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิน

1,250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 10,000 18,000 125,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 1,447,200 10,500 247,200 1,942,500

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 379,400 258,900 139,000 1,062,100

เงินเดือนพนักงาน 21,273,800 1,282,100 14,147,400 45,156,500

เงินวิทยฐานะ 1,674,000 1,674,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 470,400 1,893,900 1,148,900 11,310,600

เงินประจําตําแหน่ง 121,200 865,200 1,356,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 150,200 60,000 274,000 706,200

ค่าเบียประชุม 179,000 179,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

62,900 72,000 150,000 323,900

ค่าเช่าบ้าน 21,600 21,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 25,000 70,000 332,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 959,200 800,000 2,640,000 17,197,600

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 1,070,000 1,070,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

- ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000

- โครงการกฎหมาย
ควรรู้ 80,000 80,000

- โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาอนุบาลเกมส์ 70,000

- โครงการจัดงาน
ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิน

1,250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเพือ
การเรียนรู้และแก้ไข
ปัญหา

100,000

- โครงการเพิม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บรายได้จากแหล่ง
รายได้เดิม

- โครงการอบรมครู
และศึกษาดูงานใน
ประเทศ

- โครงการอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน
เกียวกับกระบวนการ
จัดซือจัดจ้าง

- โครงการอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้ทีผ่านการ
บําบัดฟืนฟูยาเสพติด

50,000

-ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

-ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 150,000 10,000 200,000

-ค่าทดแทนกรณีสภาพ
แวดล้อมเสือมโทรม
เนืองจากระบบกําจัด
มูลฝอยของเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

100,000

-ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงหรีด พวงมาลา

-ค่าสินไหมทดแทน

-โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถินสัมพันธ์ 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

- โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเพือ
การเรียนรู้และแก้ไข
ปัญหา

100,000

- โครงการเพิม
ประสิทธิภาพในการจัด
เก็บรายได้จากแหล่ง
รายได้เดิม

15,000 15,000

- โครงการอบรมครู
และศึกษาดูงานใน
ประเทศ

400,000 400,000

- โครงการอบรมให้
ความรู้แก่ประชาชน
เกียวกับกระบวนการ
จัดซือจัดจ้าง

50,000 50,000

- โครงการอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้ทีผ่านการ
บําบัดฟืนฟูยาเสพติด

50,000

-ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

200,000 200,000

-ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 215,000 1,120,000 1,695,000

-ค่าทดแทนกรณีสภาพ
แวดล้อมเสือมโทรม
เนืองจากระบบกําจัด
มูลฝอยของเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

100,000

-ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงหรีด พวงมาลา

10,000 10,000

-ค่าสินไหมทดแทน 10,000 10,000

-โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถินสัมพันธ์ 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ระดับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและระดับ
ประเทศ

120,000

-โครงการแข่งขัน
เดิน-วิง มินิมาราธอน 85,000

-โครงการคัดเลือก
พนักงานดีเด่น

โครงการค่าใช้จ่ายการ
พัฒนา/ปรับปรุงห้อง
สมุด

โครงการค่าใช้จ่าย
รณรงค์เพือในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา

-โครงการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชน 20,000

-โครงการจัดการขยะ
อันตรายในชุมชน 60,000

-โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬานักเรียนระดับ
ประถมศึกษาเกมส์

50,000

-โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 
และเซปักตะกร้อเพือ
ประชาชน

150,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันทักษะทางวิชาการ
และกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน

-โครงการจัดการเลือก
ตัง

-โครงการจัดการสิง
แวดล้อมแนวใหม่แบบ
ชุมชนมีส่วนร่วม และ
ทัศนศึกษาดูงาน

50,000

-โครงการจัดกิจกรรม
วันท้องถินไทย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ระดับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและระดับ
ประเทศ

120,000

-โครงการแข่งขัน
เดิน-วิง มินิมาราธอน 85,000

-โครงการคัดเลือก
พนักงานดีเด่น 5,000 5,000

โครงการค่าใช้จ่ายการ
พัฒนา/ปรับปรุงห้อง
สมุด

200,000 200,000

โครงการค่าใช้จ่าย
รณรงค์เพือในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา

39,000 39,000

-โครงการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชน 20,000

-โครงการจัดการขยะ
อันตรายในชุมชน 60,000

-โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬานักเรียนระดับ
ประถมศึกษาเกมส์

50,000

-โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 
และเซปักตะกร้อเพือ
ประชาชน

150,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันทักษะทางวิชาการ
และกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน

400,000 400,000

-โครงการจัดการเลือก
ตัง 50,000 50,000

-โครงการจัดการสิง
แวดล้อมแนวใหม่แบบ
ชุมชนมีส่วนร่วม และ
ทัศนศึกษาดูงาน

50,000

-โครงการจัดกิจกรรม
วันท้องถินไทย 20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล

-โครงการจัดกิจกรรม
ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เทศบาล
เมืองบ้านไผ่

-โครงการจัดกิจกรรม
สถาปนาวัน อปพร.

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบัง
ไฟ-ตะไลยักษ์

160,000

-โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินอย่างมี
ส่วนร่วม

โครงการจัดทําศูนย์
การเรียนรู้สําหรับด็ก
ปฐมวัยของสถานศึกษา
สังกัด อปท.

-โครงการจัด
นิทรรศการแสดงผล
งานทางการศึกษา

-โครงการจัดประชุม
ประจําเดือนองค์กร
ภาคประชาชน

280,000

-โครงการจัด
ระเบียบการจําหน่าย
สินค้าบนถนนทางเท้า
และการจราจร

โครงการจัดวันเด็ก
แห่งชาติ

-โครงการเฉลิมพระ
เกียรติเทิดไท้องค์
ราชัน เนืองในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล 30,000 30,000

-โครงการจัดกิจกรรม
ศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์เทศบาล
เมืองบ้านไผ่

80,000 80,000

-โครงการจัดกิจกรรม
สถาปนาวัน อปพร. 10,000 10,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบัง
ไฟ-ตะไลยักษ์

160,000

-โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินอย่างมี
ส่วนร่วม

90,000 90,000

โครงการจัดทําศูนย์
การเรียนรู้สําหรับด็ก
ปฐมวัยของสถานศึกษา
สังกัด อปท.

50,000 50,000

-โครงการจัด
นิทรรศการแสดงผล
งานทางการศึกษา

200,000 200,000

-โครงการจัดประชุม
ประจําเดือนองค์กร
ภาคประชาชน

280,000

-โครงการจัด
ระเบียบการจําหน่าย
สินค้าบนถนนทางเท้า
และการจราจร

100,000 100,000

โครงการจัดวันเด็ก
แห่งชาติ 100,000 100,000

-โครงการเฉลิมพระ
เกียรติเทิดไท้องค์
ราชัน เนืองในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติพระบรม
ราชินีนาถ เนืองใน
วโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา

100,000

-โครงการชาวบ้านไผ่
ร่วมใจลดการใช้นํามัน
ทอดซํา

30,000

-โครงการตลาดสะอาด
อาหารปลอดภัยใส่ใจ
สิงแวดล้อม

30,000

-โครงการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนิน
งานกําจัดมูลฝอยและ
สิงปฏิกูล

50,000

-โครงการทอดผ้าป่า
ขยะ 40,000

-โครงการธรรมนูญ
สุขภาพเมืองบ้านไผ่ 50,000

-โครงการประชุม
ประชาคมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ยพลเรือน 
(อปพร.)

-โครงการประชุมสภา
พลเมืองเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

-โครงการประเมินผล
การดําเนินงานตามตัว
ชีวัด

-โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

-โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติพระบรม
ราชินีนาถ เนืองใน
วโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา

100,000

-โครงการชาวบ้านไผ่
ร่วมใจลดการใช้นํามัน
ทอดซํา

30,000

-โครงการตลาดสะอาด
อาหารปลอดภัยใส่ใจ
สิงแวดล้อม

30,000

-โครงการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนิน
งานกําจัดมูลฝอยและ
สิงปฏิกูล

50,000

-โครงการทอดผ้าป่า
ขยะ 40,000

-โครงการธรรมนูญ
สุขภาพเมืองบ้านไผ่ 50,000

-โครงการประชุม
ประชาคมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ยพลเรือน 
(อปพร.)

20,000 20,000

-โครงการประชุมสภา
พลเมืองเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

50,000 50,000

-โครงการประเมินผล
การดําเนินงานตามตัว
ชีวัด

250,000 250,000

-โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000 100,000

-โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมค่าใช้จ่าย
สําหรับส่งเสริมบําบัด
ฟืนฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพ
ติด

80,000

-โครงการไผ่แสนกอ 100,000

-โครงการฝึกซ้อมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย

-โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมแก่
พนักงานและลูกจ้าง

-โครงการฝึกอบรม
เครือข่ายอาสาสมัคร
ฝ่ายทะเบียนประจํา
ชุมชน

-โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครป้ง
กันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

-โครงการฝึกอบรม
เพิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและ
ทัศนศึกษาดูงานทัง
ภายในประเทศและต่าง
ประเทศของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
และครูเทศบาล

-โครงการฝึกอบรมยุว 
อปพร. และยุวเทศกิจ

-โครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน
การส่งเสริมบทบาท
การพัฒนาสตรี

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
กิจกรรมค่าใช้จ่าย
สําหรับส่งเสริมบําบัด
ฟืนฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพ
ติด

80,000

-โครงการไผ่แสนกอ 100,000

-โครงการฝึกซ้อมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย

15,000 15,000

-โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมแก่
พนักงานและลูกจ้าง

100,000 100,000

-โครงการฝึกอบรม
เครือข่ายอาสาสมัคร
ฝ่ายทะเบียนประจํา
ชุมชน

10,000 10,000

-โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัครป้ง
กันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

400,000 400,000

-โครงการฝึกอบรม
เพิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและ
ทัศนศึกษาดูงานทัง
ภายในประเทศและต่าง
ประเทศของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
และครูเทศบาล

800,000 800,000

-โครงการฝึกอบรมยุว 
อปพร. และยุวเทศกิจ 25,000 25,000

-โครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน
การส่งเสริมบทบาท
การพัฒนาสตรี

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-โครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน
เชิงปฏิบัติการ เพือ
เสริมสร้างภาวะผู้นํา
คณะกรรมการชุมชน
และองค์กรในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

1,700,000

-โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพและพัฒนาราย
ได้ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

150,000

โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิน 
(SBMLD)

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ อาสา
สมัครดูแลผู้พิการ และ
ทัศนศึกษาดูงาน

500,000

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) 
และทัศนศึกษาดูงาน

600,000

-โครงการภาษีคืน
กําไรให้ประชาชน

-โครงการเมือง
จักรยานเพือสุขภาพ 100,000

-โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล

-โครงการรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงต่อเด็ก 
เยาวชน สตรีและความ
รุนแรงในครอบครัว

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-โครงการฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน
เชิงปฏิบัติการ เพือ
เสริมสร้างภาวะผู้นํา
คณะกรรมการชุมชน
และองค์กรในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

1,700,000

-โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพและพัฒนาราย
ได้ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

150,000

โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิน 
(SBMLD)

1,500,000 1,500,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

50,000 50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ อาสา
สมัครดูแลผู้พิการ และ
ทัศนศึกษาดูงาน

500,000

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) 
และทัศนศึกษาดูงาน

600,000

-โครงการภาษีคืน
กําไรให้ประชาชน 50,000 50,000

-โครงการเมือง
จักรยานเพือสุขภาพ 100,000

-โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล

50,000 50,000

-โครงการรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงต่อเด็ก 
เยาวชน สตรีและความ
รุนแรงในครอบครัว

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-โครงการเรารัก
บ้านไผ่ 150,000

-โครงการเรารัก
บ้านไผ่รักษ์สิงแวด
ล้อม

30,000

-โครงการเลือกตัง
ประธานคณะกรรมการ
ชุมชน ทัง 39 ชุมชน
ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

30,000

-โครงการวันเยาวชน 100,000

-โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้ประสบภัย
พิบัติและปัญหาความ
เดือดร้อน ยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาส

700,000

-โครงการสงเคราะห์
เครืองกันหนาวแก่ผู้
ด้อยโอกาส

50,000

-โครงการส่งเสริมการ
ปลูกกล้วยไทยใน
ชุมชนเพือลดภาวะโลก
ร้อน

30,000

-โครงการส่งเสริมคนดี
ศรีเมืองไผ่ 120,000

-โครงการส่งเสริม
พนักงานครูเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และ
นักเรียนสังกัดเทศบาล
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

15,000

-โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุ
งอายุ คนพิการ ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

40,000

-โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุและ
ทัศนศึกษาดูงาน

600,000

โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านศิลปะ
และดนตรี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

-โครงการเรารัก
บ้านไผ่ 150,000

-โครงการเรารัก
บ้านไผ่รักษ์สิงแวด
ล้อม

30,000

-โครงการเลือกตัง
ประธานคณะกรรมการ
ชุมชน ทัง 39 ชุมชน
ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

30,000

-โครงการวันเยาวชน 100,000

-โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้ประสบภัย
พิบัติและปัญหาความ
เดือดร้อน ยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาส

700,000

-โครงการสงเคราะห์
เครืองกันหนาวแก่ผู้
ด้อยโอกาส

50,000

-โครงการส่งเสริมการ
ปลูกกล้วยไทยใน
ชุมชนเพือลดภาวะโลก
ร้อน

30,000

-โครงการส่งเสริมคนดี
ศรีเมืองไผ่ 120,000

-โครงการส่งเสริม
พนักงานครูเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และ
นักเรียนสังกัดเทศบาล
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

15,000

-โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุ
งอายุ คนพิการ ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

40,000

-โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุและ
ทัศนศึกษาดูงาน

600,000

โครงการส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านศิลปะ
และดนตรี

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการสนับสนุนค่า
เครืองแบบนักเรียน

โครงการสนับสนุนค่า
เครืองอุปกรณ์การ
เรียน

โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)

โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัวส่วนเพิม : 
Top Up)

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินทีจัดทําแผน
พัฒนาทางการศึกษาดี
เด่น

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านในสถาน
ศึกษา สังกัดเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนสังกัดเทศบาล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 613,400 613,400

โครงการสนับสนุนค่า
เครืองแบบนักเรียน 404,600 404,600

โครงการสนับสนุนค่า
เครืองอุปกรณ์การ
เรียน

390,900 390,900

โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)

2,431,800 2,431,800

โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

135,000 135,000

โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัวส่วนเพิม : 
Top Up)

209,000 209,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

40,000 40,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้

100,000 100,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินทีจัดทําแผน
พัฒนาทางการศึกษาดี
เด่น

300,000 300,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านในสถาน
ศึกษา สังกัดเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

50,000 50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนสังกัดเทศบาล

33,600 33,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ปัจจัยพืนฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน

โครงการสนับสนุนค่า
หนังสือเรียน

-โครงการสาธารณสุข
ผสมผสานเชิงรุก 100,000

-โครงการสํารวจข้อมูล
พืนฐานชุมชนเพือการ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน

10,000

-โครงการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

-โครงการหน้าบ้าน น่า
มอง 20,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิน

220,000

-โครงการอบรมเกษตร
ทฤษฏีใหม่ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

150,000

-โครงการอบรมเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลังและการพัสดุ

-โครงการอบรม
สัมมนาและศึกษาดู
งานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน
และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาล
เมืองบ้านไผ่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ปัจจัยพืนฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน

100,000 100,000

โครงการสนับสนุนค่า
หนังสือเรียน 675,800 675,800

-โครงการสาธารณสุข
ผสมผสานเชิงรุก 100,000

-โครงการสํารวจข้อมูล
พืนฐานชุมชนเพือการ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน

10,000

-โครงการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

50,000 50,000

-โครงการหน้าบ้าน น่า
มอง 20,000

โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิน

220,000

-โครงการอบรมเกษตร
ทฤษฏีใหม่ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

150,000

-โครงการอบรมเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลังและการพัสดุ

25,000 25,000

-โครงการอบรม
สัมมนาและศึกษาดู
งานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน
และคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

-โครงการอบรมเสริม
สร้างพัฒนา
ประสิทธิภาพสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ใน
เขตเทศบาลเมืองบ้าน
ไผ

20,000

-โครงการอบรมให้
ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่บุคลากรในองค์กร

-โครงการอบรม
อนุรักษ์และขยายพันธุ์
โค ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

30,000

โครงการอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

โครงการอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 40,000 60,000 3,000,000 170,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000 90,000 23,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000 600,000 54,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 20,000 115,000

วัสดุสํารวจ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 2,000 1,210,000 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 5,000 80,000 3,000,000 120,000

วัสดุกีฬา

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 20,000 10,000 260,000 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000 110,000 160,000

ค่าอาหารเสริม (นม)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

-โครงการอบรมเสริม
สร้างพัฒนา
ประสิทธิภาพสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ใน
เขตเทศบาลเมืองบ้าน
ไผ

20,000

-โครงการอบรมให้
ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่บุคลากรในองค์กร

10,000 10,000

-โครงการอบรม
อนุรักษ์และขยายพันธุ์
โค ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

30,000

โครงการอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

3,460,000 3,460,000

โครงการอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล

1,249,500 1,249,500

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 535,000 500,000 4,475,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000 65,000 198,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 70,000 80,000 884,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 20,000 310,000 585,000

วัสดุสํารวจ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 21,000 140,000 1,403,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 160,000 340,000 350,000 4,055,000

วัสดุกีฬา 10,000 10,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 90,000 90,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 15,000 88,000 438,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 300,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 5,321,500 5,321,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 5,000 200,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 2,170,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 5,000 3,000

วัสดุสํานักงาน 40,000 50,000 5,000 70,000

วัสดุอืน 10,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 30,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 108,000 30,000 60,000

ค่าไฟฟ้า 250,000 30,000 250,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- โครงการจัดซือเครือง
ปรับอากาศ พร้อมติด
ตัง

- โครงการจัดซือเครือง
ปรับอากาศชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 24,000 บีทียู

- โครงการจัดซือเครือง
ปรับอากาศชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 
12,000 บีทียู

- โครงการจัดซือรถ
เข็นของอเนกประสงค์ 
4 ล้อ

4,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- โครงการจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
ประมวลผล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 10,000 20,000 235,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 25,000 60,000 2,270,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 7,000 23,000 45,000

วัสดุสํานักงาน 80,000 20,000 350,000 615,000

วัสดุอืน 3,000 13,000

วัสดุการศึกษา 50,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 10,000 500,000 540,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 200,000 60,000 135,000 593,000

ค่าไฟฟ้า 500,000 45,000 2,250,000 3,325,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 100,000 100,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 35,000 100,000 135,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

- โครงการจัดซือเครือง
ปรับอากาศ พร้อมติด
ตัง

33,000 33,000

- โครงการจัดซือเครือง
ปรับอากาศชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 24,000 บีทียู

66,000 66,000

- โครงการจัดซือเครือง
ปรับอากาศชนิดติด
ผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 
12,000 บีทียู

18,000 18,000

- โครงการจัดซือรถ
เข็นของอเนกประสงค์ 
4 ล้อ

4,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- โครงการจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
ประมวลผล

29,000 29,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- โครงการจัดซือเครือง
ระบบบัตรคิวอัติโนมัติ

- โครงการจัดซือเครือง
สแกนเนอร์สําหรับงาน
เก็บเอกสารทัวไป

- โครงการจัดซือ
สแกนเนอร์สําหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการแบบที 1

- โครงการจัดซือ
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ชนิดภายนอก (SAN)

- โครงการเพิมและ
ปรับปรุงระบบเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์การศึกษา

- โครงการจัดซือ
โต๊ะ-เก้าอีนักเรียน 
ระดับประถมศึกษา

โครงการจัดซือเครือง
เล่นพัฒนาการเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- โครงการจัดซือเครือง
ตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 57,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- โครงการจัดซือและ
ติดตังหม้อแปลงไฟฟ้า 
โรงเรียนเทศบาล 2 
อนุบาลสาธิตฯ

- โครงการเปลียนโคม
และหลอดไฟฟ้า
ประหยัดพลังงาน ชนิด 
LED

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- โครงการจัดซือเครือง
ระบบบัตรคิวอัติโนมัติ 250,000 250,000

- โครงการจัดซือเครือง
สแกนเนอร์สําหรับงาน
เก็บเอกสารทัวไป

3,100 3,100

- โครงการจัดซือ
สแกนเนอร์สําหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์
บริการแบบที 1

20,000 20,000

- โครงการจัดซือ
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ชนิดภายนอก (SAN)

80,000 80,000

- โครงการเพิมและ
ปรับปรุงระบบเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์

99,000 99,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

- โครงการจัดซือ
โต๊ะ-เก้าอีนักเรียน 
ระดับประถมศึกษา

121,000 121,000

โครงการจัดซือเครือง
เล่นพัฒนาการเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

350,000 350,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- โครงการจัดซือเครือง
ตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 57,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- โครงการจัดซือและ
ติดตังหม้อแปลงไฟฟ้า 
โรงเรียนเทศบาล 2 
อนุบาลสาธิตฯ

600,000 600,000

- โครงการเปลียนโคม
และหลอดไฟฟ้า
ประหยัดพลังงาน ชนิด 
LED

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- โครงการหอกระจา
ยข่าวแบบไร้สายพร้อม
ติดตัง

-โครงการจัดซือตู้
ลําโพงล้อลากอเนกประ
สงค์มีแอมป์ในตัว

9,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 1,480,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

- โครงการจัดซือเครือง
พ่นยาแบบใช้แรงดัน
ของเหลวชนิดสะพาย
หลัง (กองช่าง)

26,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

- โครงการจัดซือยูนิต
ทําฟัน 300,000

ครุภัณฑ์อืน

- โครงการจัดซือซุ้มตัง
พืนเฉลิมพระเกียรติ
บริเวณหน้าสํานักงาน
เทศบาล

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

- โครงการจัดซือรถ
บรรทุก (ดีเซล) แบบ
ดับเบิลแค๊บ 4 ประตู

787,000

- โครงการจัดซือรถ
ยนต์นังส่วนบุคคล (รถ
ตู้) ไม่เกิน 7 ทีนัง

- โครงการจัดซือรถ
ยนต์บรรทุก ขนาด 3 
ตัน 6 ล้อ

1,175,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

- โครงการจัดซือเครือง
ปัมลมพร้อมมอเตอร์
และอุปกรณ์

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

- โครงการหอกระจา
ยข่าวแบบไร้สายพร้อม
ติดตัง

675,000 675,000

-โครงการจัดซือตู้
ลําโพงล้อลากอเนกประ
สงค์มีแอมป์ในตัว

9,500

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 1,480,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

- โครงการจัดซือเครือง
พ่นยาแบบใช้แรงดัน
ของเหลวชนิดสะพาย
หลัง (กองช่าง)

26,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

- โครงการจัดซือยูนิต
ทําฟัน 300,000

ครุภัณฑ์อืน

- โครงการจัดซือซุ้มตัง
พืนเฉลิมพระเกียรติ
บริเวณหน้าสํานักงาน
เทศบาล

300,000 300,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

- โครงการจัดซือรถ
บรรทุก (ดีเซล) แบบ
ดับเบิลแค๊บ 4 ประตู

787,000

- โครงการจัดซือรถ
ยนต์นังส่วนบุคคล (รถ
ตู้) ไม่เกิน 7 ทีนัง

2,400,000 2,400,000

- โครงการจัดซือรถ
ยนต์บรรทุก ขนาด 3 
ตัน 6 ล้อ

1,175,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

- โครงการจัดซือเครือง
ปัมลมพร้อมมอเตอร์
และอุปกรณ์

40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

- โครงการจัดซือกล้อง
วิดีโอ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

- โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬาเซปักตะกร้อ
พร้อมอุปกรณ์กีฬา

- โครงการก่อสร้างสระ
ว่ายนําพร้อมหลังคา
คลุม

- โครงการก่อสร้างห้อง
นํา-ห้องส้วม ชัน 2 
อาคารหอประชุม
ประชาเมืองไผ่

- โครงการก่อสร้างอ่าง
ล้างเครืองมือศูนย์
บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

85,000

- โครงการจัดทําทาง
ลาดขึนสําหรับผู้พิการ

- โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์
บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
(ตลาดสดเทศบาล 4 
เดิม)

70,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.  พร้อมท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล.  
ถนนเจนจบทิศ  ซอย 9

655,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.  พร้อมท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
แยกถนนขนมจีน

152,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ถนนยิงยง 
ซอย 12

101,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

- โครงการจัดซือกล้อง
วิดีโอ 80,000 80,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

- โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬาเซปักตะกร้อ
พร้อมอุปกรณ์กีฬา

100,000 100,000

- โครงการก่อสร้างสระ
ว่ายนําพร้อมหลังคา
คลุม

800,000 800,000

- โครงการก่อสร้างห้อง
นํา-ห้องส้วม ชัน 2 
อาคารหอประชุม
ประชาเมืองไผ่

500,000 500,000

- โครงการก่อสร้างอ่าง
ล้างเครืองมือศูนย์
บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

85,000

- โครงการจัดทําทาง
ลาดขึนสําหรับผู้พิการ 50,000 50,000

- โครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์
บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
(ตลาดสดเทศบาล 4 
เดิม)

70,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

- โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.  พร้อมท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล.  
ถนนเจนจบทิศ  ซอย 9

655,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.  พร้อมท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
แยกถนนขนมจีน

152,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ถนนยิงยง 
ซอย 12

101,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ถนน
หนองลุมพุก ซอย 13

79,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ถนน
หนองลุมพุก ซอย 15

420,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล.  ซอย
หลังศาลา

431,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. 
ซอยศรีบุญเรือง ซอย 1 
 (ด้านทิศใต้)

323,000

- โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
ชาโพธิพัฒนา

1,890,000

- โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
เพียรแก้วอุทิศ

253,000

- โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
สมประสงค์ ซอย 3

589,000

- โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ถนน
ศรีบุญเรือง ซอย 2

357,000

- โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. แยก
ซอย 13 ไปซอย 17

504,000

- โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําค.ส.ล. บ้าน
เกิง ซอย 9

273,000

- โครงการขยายผิว
จราจรหน้าโรงเรียน 
ขก.10 ถึงหน้าโรง
เรียน ขก.5

840,000

- โครงการขยายผิว
จราจรหน้าโรงเรียน
พระกุมารเยซู

130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ถนน
หนองลุมพุก ซอย 13

79,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. ถนน
หนองลุมพุก ซอย 15

420,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล.  ซอย
หลังศาลา

431,000

- โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. 
ซอยศรีบุญเรือง ซอย 1 
 (ด้านทิศใต้)

323,000

- โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
ชาโพธิพัฒนา

1,890,000

- โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
เพียรแก้วอุทิศ

253,000

- โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
สมประสงค์ ซอย 3

589,000

- โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ถนน
ศรีบุญเรือง ซอย 2

357,000

- โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. แยก
ซอย 13 ไปซอย 17

504,000

- โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําค.ส.ล. บ้าน
เกิง ซอย 9

273,000

- โครงการขยายผิว
จราจรหน้าโรงเรียน 
ขก.10 ถึงหน้าโรง
เรียน ขก.5

840,000

- โครงการขยายผิว
จราจรหน้าโรงเรียน
พระกุมารเยซู

130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

- โครงการขยายผิว
จราจรหน้าโรงเรียน
มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

400,000

- โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. (ช่วง
ทีชํารุด) ถนนยิงยง 
ซอย 8

270,000

- โครงการปรับปรุงผิว
จราจร  ซอยประปา 3 617,000

- โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนทางเข้าอ่าง
เก็บนําห้วยทราย

178,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

- โครงการติดตังและ
ซ่อมแซมรางระบายนํา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2

- โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนโรงเรียนเทศบาล 
2 อนุบาลสาธิตฯ

- โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนโรงเรียนเทศบาล
บ้านไผ่

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 438,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,000,000 20,000

รวม 51,848,800 966,600 10,973,200 2,300,000 7,203,700 38,735,100 810,000 9,451,600

วันทีพิมพ์ : 23/9/2559  11:38:07 หน้า : 35/36



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

- โครงการขยายผิว
จราจรหน้าโรงเรียน
มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

400,000

- โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. (ช่วง
ทีชํารุด) ถนนยิงยง 
ซอย 8

270,000

- โครงการปรับปรุงผิว
จราจร  ซอยประปา 3 617,000

- โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนทางเข้าอ่าง
เก็บนําห้วยทราย

178,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

- โครงการติดตังและ
ซ่อมแซมรางระบายนํา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2

60,000 60,000

- โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนโรงเรียนเทศบาล 
2 อนุบาลสาธิตฯ

200,000 200,000

- โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนโรงเรียนเทศบาล
บ้านไผ่

200,000 200,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 438,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 20,000 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 6,988,000 105,000 20,000 8,133,000

รวม 60,520,900 9,353,700 40,836,400 233,000,000

วันทีพิมพ์ : 23/9/2559  11:38:07 หน้า : 36/36
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