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ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาล

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั�วไป

1.1.1  เงินฝากธนาคารทั�งสิ�น  170,697,803.40  บาท
1.1.2  เงินสะสม  130,049,697.87  บาท
1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม  44,806,038.36  บาท

          รวม  6,107,000   บาท

          รวม    9,825,263.50      บาท
1.2 เงินกู้คงค้าง  40,783,801.84  บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2561 ณวันที� 30 มิถุนายน 2561
(1) รายรับจริงทั�งสิ�น  185,000,952.42 บาท  ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 11,933,469.26       บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 5,329,629.80         บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,831,017.79         บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,442,200.69         บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 637,678.00            บาท
หมวดรายได้จากทุน #REF! บาท
หมวดภาษีจัดสรร 82,556,118.88       บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป 81,270,838.00       บาท

(2) เงินอุดหนุนที�รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 670,930.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง  จํานวน   130,398,843.33    บาท  ประกอบด้วย

งบกลาง 31,573,862.86       บาท
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั�วคราว) 54,449,434.00       บาท
งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 35,920,771.38       บาท
งบลงทุน  (หมวดครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง) 2,052,904.00         บาท
งบรายจ่ายอื�น  (หมวดรายจ่ายอื�น) -                         บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 6,401,871.09         บาท

(4) รายจ่ายที�จ่ายจากเงินอุดหนุนที�รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 526,330.00            บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื�อดําเนินการตามอํานาจหน้าที� จํานวน 472,716.00            บาท
(6) รายจ่ายที�จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม -                         บาท

3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลบ้านไผ่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายรับจริง  16,297,625.86   บาท รายจ่าย
จริง  11,417,120.01  บาท
กู้เงินจากธนาคาร / กสม./ อื�นๆ 105,000,000.00    บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล -                         บาท
กําไรสุทธิ 4,807,335.64         บาท
เงินฝากธนาคารทั�งสิ�น ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560 117,786.71            บาท
ทรัพย์จํานํา 84,679,500.00       บาท

1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี�ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จํานวน     3    โครงการ

1.1.5  รายการที�ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี�ผูกพัน  จํานวน     7    โครงการ

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

บัดนี� ถึงเวลาที�คณะผู้บริหารของเทศบาลจะได้นําเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ต่อสภาเทศบาลอีกครั�งหนึ�ง  ฉะนั�น ในโอกาสนี�คณะผู้บริหารเทศบาล จึงขอชี�แจงให้ท่านประธานและสมาชิก
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ดังต่อไปนี�

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที� 30 มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองบ้านไผ่มีสถานะการเงิน ดังนี�



รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 11,136,289.15         11,500,000             12,100,000               
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 8,520,563.60            6,970,000               7,556,000                 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 3,174,964.17            3,179,000               2,994,000                 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,682,649.13            1,980,000               1,980,000                 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 846,594.00               1,030,000               930,000                    
หมวดรายได้จากทุน -                            1,000                       1,000                        
รวมรายได้จัดเก็บเอง 25,361,060.05        24,660,000            25,561,000              

รายได้ที�รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
หมวดภาษีจัดสรร 107,074,672.15       107,750,000           109,980,000             
รวมรายได้ที�รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ�น 107,074,672.15      107,750,000          109,980,000            

รายได้ที�รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป 97,151,149.00         107,590,000           111,459,000             

รวมรายได้ที�รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 97,151,149.00        107,590,000          111,459,000            
รวม 229,586,881.20      240,000,000          247,000,000            

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

รายรับ



รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง 50,138,939.61          53,897,400                  57,403,000             
งบบุคลากร 70,299,283.16          87,287,440                  89,064,700             
งบดําเนินงาน 60,722,920.33          64,807,960                  65,622,700             
งบลงทุน 18,583,159.56          24,512,200                  24,958,300             
งบรายจ่ายอื�น -                            -                               -                          
งบเงินอุดหนุน 8,347,849.15            9,495,000                    9,951,300               

รวมจ่ายจากงบประมาณ 208,092,151.81       240,000,000               247,000,000          
รวม 208,092,151.81       240,000,000               247,000,000          

หมายเหตุ 

1. งบบุคลากร หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั�วคราว

2. งบดําเนินงาน หมายถึง ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

3. งบลงทุน  หมายถึง  ครุภัณฑ์ ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

4. งบรายจ่ายอื�น หมายถึง หมวดรายจ่ายอื�น

5. งบเงินอุดหนุน หมายถึง หมวดเงินอุดหนุน

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

รายจ่าย



1 ประมาณการรายจ่าย  ปีงบประมาณ  2562 247,000,000.00     บาท (1)
2 งบประมาณรายจ่ายในการบริหารงานบุคคลตาม มาตรา 35 ฯ ตามรายการดังต่อไปนี�

ลําดับที� ประเภท งบประมาณ หมายเหตุ
1 เงินเดือนพนักงานเทศบาล 30,882,800.00        
2 เงินประจําตําแหน่ง 1,186,800.00          
3 เงินเพิ�มต่างๆ ของพนักงานเทศบาลฯ 908,400.00             
4 เงินวิทยฐานะ 42,000.00               
5 เงินค่าจ้างประจํา 9,938,200.00          
6 เงินเพิ�มต่างๆ ของลูกจ้างประจํา 170,900.00             
7 เงินค่าจ้างชั�วคราว 11,737,500.00        
8 เงินเพิ�มต่างๆ ของลูกจ้างชั�วคราว 780,500.00             
9 เงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร 660,200.00             

10 เงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน 21,600.00               
11 เงินช่วยเหลือค่าจัดการงานศพพนักงาน / ลูกจ้างที�ตายในระหว่างรับราชการ 50,000.00               
12 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 628,000.00             
13 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ�น 2,710,900.00          
14 เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 2,624,900.00          
15 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ช.ค.บ.) 364,000.00             
16 เงินรับประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) 100,000.00             

รวม 62,806,700.00       (2)

หมายเหตุ    :  คิดเป็นร้อยละ   25.43      ของรายจ่ายที�ตั�งจ่ายจากรายได้รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ  2562
การคํานวณ      =      ยอดรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล  ปีงบประมาณ 2562   x  100 62,806,700.00         X  100

ประมาณการรายจ่าย  ปีงบประมาณ  2562 247,000,000.00

25.43                     %

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคลตาม  มาตรา  35 
 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ�น  พ .ศ. 2542



ยอดรวม
ด้านบริหารทั�วไป

แผนงานบริหารทั�วไป 40,321,500                   
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11,677,700                   

ด้านการบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 66,528,500                   
แผนงานสาธารณสุข 8,737,700                     
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 70,000                          
แผนงานเคหะและชุมชน 35,009,500                   
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6,286,700                     
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,845,000                     

ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17,691,400                   
แผนงานการพาณิชย์ 1,429,000                     

ด้านการดําเนินงานอื�น
แผนงานงบกลาง 57,403,000                   

247,000,000               งบประมาณรายจ่ายทั�งสิ�น

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ    2562

ของ เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ด้าน



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 15,690,000 3,618,100 6,598,200 25,906,300

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,154,700 0 0 6,154,700

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,535,300 3,618,100 6,598,200 19,751,600

งบดําเนินงาน 8,317,000 2,243,000 2,645,000 13,205,000

    ค่าตอบแทน 510,000 34,000 630,000 1,174,000

    ค่าใช้สอย 4,611,000 1,390,000 1,050,000 7,051,000

    ค่าวัสดุ 876,000 269,000 505,000 1,650,000

    ค่าสาธารณูปโภค 2,320,000 550,000 460,000 3,330,000

งบลงทุน 500,000 580,000 90,200 1,170,200

    ค่าครุภัณฑ์ 500,000 580,000 90,200 1,170,200

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 0 40,000

    เงินอุดหนุน 40,000 0 0 40,000

                                             รวม 24,547,000 6,441,100 9,333,400 40,321,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานเทศกิจ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 1,205,600 4,967,100 6,172,700

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,205,600 4,967,100 6,172,700

งบดําเนินงาน 948,000 1,792,000 2,740,000

    ค่าตอบแทน 87,000 210,000 297,000

    ค่าใช้สอย 745,000 850,000 1,595,000

    ค่าวัสดุ 116,000 627,000 743,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 105,000 105,000

งบลงทุน 0 2,210,000 2,210,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 2,210,000 2,210,000

งบเงินอุดหนุน 0 555,000 555,000

    เงินอุดหนุน 0 555,000 555,000

                                             รวม 2,153,600 9,524,100 11,677,700

แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม

งบบุคลากร 4,257,500 24,793,800 4,759,300 33,810,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,257,500 24,793,800 4,759,300 33,810,600

งบดําเนินงาน 2,081,300 18,424,600 3,128,000 23,633,900

    ค่าตอบแทน 158,300 0 34,000 192,300

    ค่าใช้สอย 1,586,000 10,604,600 2,506,000 14,696,600

    ค่าวัสดุ 335,000 7,230,000 450,000 8,015,000

    ค่าสาธารณูปโภค 2,000 590,000 138,000 730,000

งบลงทุน 94,000 1,300,000 150,000 1,544,000

    ค่าครุภัณฑ์ 94,000 1,000,000 150,000 1,244,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 300,000 0 300,000

งบเงินอุดหนุน 0 7,540,000 0 7,540,000

    เงินอุดหนุน 0 7,540,000 0 7,540,000

                                             รวม 6,432,800 52,058,400 8,037,300 66,528,500



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข งานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 3,075,700 324,500 476,600 1,191,500 5,068,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,075,700 324,500 476,600 1,191,500 5,068,300

งบดําเนินงาน 1,104,000 252,000 74,000 1,628,000 3,058,000

    ค่าตอบแทน 86,000 5,000 18,000 0 109,000

    ค่าใช้สอย 598,000 217,000 40,000 1,368,000 2,223,000

    ค่าวัสดุ 390,000 30,000 16,000 97,000 533,000

    ค่าสาธารณูปโภค 30,000 0 0 163,000 193,000

งบลงทุน 0 0 0 91,400 91,400

    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 91,400 91,400

งบเงินอุดหนุน 0 520,000 0 0 520,000

    เงินอุดหนุน 0 520,000 0 0 520,000

                                             รวม 4,179,700 1,096,500 550,600 2,910,900 8,737,700

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 70,000 70,000

    ค่าใช้สอย 70,000 70,000

                                             รวม 70,000 70,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล งานบําบัดนําเสีย

งบบุคลากร 809,800 4,793,900 404,000 5,313,500 525,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 809,800 4,793,900 404,000 5,313,500 525,800

งบดําเนินงาน 0 3,619,800 2,024,000 10,980,000 784,000

    ค่าตอบแทน 0 130,000 0 160,000 0

    ค่าใช้สอย 0 1,164,000 1,824,000 8,560,000 384,000

    ค่าวัสดุ 0 2,325,800 190,000 2,215,000 400,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 0 10,000 45,000 0

งบลงทุน 0 558,000 520,400 3,590,000 0

    ค่าครุภัณฑ์ 0 558,000 20,400 3,590,000 0

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 500,000 0 0

งบเงินอุดหนุน 0 600,000 0 486,300 0

    เงินอุดหนุน 0 600,000 0 486,300 0

                                             รวม 809,800 9,571,700 2,948,400 20,369,800 1,309,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบบุคลากร 3,294,700 0 3,294,700

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,294,700 0 3,294,700

งบดําเนินงาน 409,000 2,520,000 2,929,000

    ค่าตอบแทน 65,000 0 65,000

    ค่าใช้สอย 160,000 2,520,000 2,680,000

    ค่าวัสดุ 184,000 0 184,000

งบลงทุน 63,000 0 63,000

    ค่าครุภัณฑ์ 63,000 0 63,000

                                             รวม 3,766,700 2,520,000 6,286,700



งานงบ รวม

งบบุคลากร 11,847,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 11,847,000

งบดําเนินงาน 17,407,800

    ค่าตอบแทน 290,000

    ค่าใช้สอย 11,932,000

    ค่าวัสดุ 5,130,800

    ค่าสาธารณูปโภค 55,000

งบลงทุน 4,668,400

    ค่าครุภัณฑ์ 4,168,400

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 500,000

งบเงินอุดหนุน 1,086,300

    เงินอุดหนุน 1,086,300

                                             รวม 35,009,500



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 385,000 750,000 1,135,000

    ค่าใช้สอย 385,000 750,000 1,135,000

งบลงทุน 500,000 0 500,000

    ค่าครุภัณฑ์ 500,000 0 500,000

งบเงินอุดหนุน 0 210,000 210,000

    เงินอุดหนุน 0 210,000 210,000

                                             รวม 885,000 960,000 1,845,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน รวม

งบบุคลากร 1,298,500 1,065,600 2,364,100

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,298,500 1,065,600 2,364,100

งบดําเนินงาน 616,000 0 616,000

    ค่าตอบแทน 10,000 0 10,000

    ค่าใช้สอย 336,000 0 336,000

    ค่าวัสดุ 120,000 0 120,000

    ค่าสาธารณูปโภค 150,000 0 150,000

งบลงทุน 0 14,711,300 14,711,300

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 14,711,300 14,711,300

                                             รวม 1,914,500 15,776,900 17,691,400

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบบุคลากร 601,000 601,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 601,000 601,000

งบดําเนินงาน 828,000 828,000

    ค่าตอบแทน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 555,000 555,000

    ค่าวัสดุ 153,000 153,000

    ค่าสาธารณูปโภค 100,000 100,000

                                             รวม 1,429,000 1,429,000



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 57,403,000 57,403,000

    งบกลาง 57,403,000 57,403,000

                                             รวม 57,403,000 57,403,000



โดยที�เป็นการสมควรตั�งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ�นไว้ โดยความเห็นชอบของ

สภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี� เรียกว่า เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี�ให้ใช้บังคับตั�งแต่วันที�  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เป็นจํานวนรวมทั�งสิ�น  262,327,600 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั�วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป 

เป็นจํานวนรวมทั�งสิ�น 247,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี�

ยอดรวม

ด้านบริหารทั�วไป

แผนงานบริหารทั�วไป 40,321,500                                                 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11,677,700                                                 

ด้านการบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 66,528,500                                                 

แผนงานสาธารณสุข 8,737,700                                                   

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 70,000                                                        

แผนงานเคหะและชุมชน 35,009,500                                                 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6,286,700                                                   

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1,845,000                                                   

ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17,691,400                                                 

แผนงานการพาณิชย์ 1,429,000                                                   

ด้านการดําเนินงานอื�น

แผนงานงบกลาง 57,403,000                                                 

247,000,000                                            งบประมาณรายจ่ายทั�งสิ�น

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ    2562

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

แผนงาน





ปี 2558  ปี 2559  ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562
    

7,004,434.46            7,274,217.65           7,850,184.10           8,000,000                7.50 % 8,600,000            
321,826.75               334,677.42              235,124.05              250,000                   0.00 % 250,000               

2,399,228.00            2,613,077.00           2,967,041.00           3,150,000                0.00 % 3,150,000            
90,440.00                 99,580.00                83,940.00                 100,000                   0.00 % 100,000               

9,815,929.21          10,321,552.07        11,136,289.15        11,500,000.00       5.22 % 12,100,000         

135,660.00               149,370.00              125,910.00              140,000                   0.00 % 140,000               
27,132.00                 29,874.00                25,182.00                 28,000                     0.00 % 28,000                 
11,128.60                 9,321.70                  7,352.60                   15,000                     0.00 % 15,000                 

80.00                        200.00                     640.00                      1,000                       0.00 % 1,000                    
0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

23,265.90                 35,370.00                35,118.00                 40,000                     0.00 % 40,000                 
3,569,235.00            2,296,910.00           2,445,670.00           2,300,000                8.70 % 2,500,000            

55,000.00                 55,000.00                55,000.00                 55,000                     0.00 % 55,000                 
0.00 39,600.00                52,400.00                 40,000                     0.00 % 40,000                 

25,150.00                 23,160.00                22,920.00                 25,000                     0.00 % 25,000                 
52,330.00                 59,450.00                238,100.00              100,000                   130.00 % 230,000               

0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0
18,720.00                 11,490.00                0.0 20,000                     -95.00 % 1,000                    

6,920.00                   8,470.00                  8,780.00                   9,000                       0.00 % 9,000                    
5,940.00                   5,080.00                  5,030.00                   6,000                       0.00 % 6,000                    

0.00 2,440,621.00           2,879,625.00           2,500,000                12.00 % 2,800,000            
452,200.00               497,900.00              419,700.00              460,000                   8.70 % 500,000               

55,800.00                 48,350.00                55,300.00                 55,000                     0.00 % 55,000                 
1,640.00                   2,700.00                  500.00                      2,000                       0.00 % 2,000                    

340.00                      450.00                     260.00                      1,000                       0.00 % 1,000                    
17,500.00                 39,874.00                20,460.00                 25,000                     -20.00 % 20,000                 
17,640.00                 23,120.00                21,200.00                 25,000                     0.00 % 25,000                 

155,726.00               209,285.00              1,475,026.00           400,000                   0.00 % 400,000               
421,250.00               461,650.00              421,600.00              490,000                   -8.16 % 450,000               

71,870.00                 84,130.00                65,840.00                 80,000                     0.00 % 80,000                 
89,300.00                 117,700.00              110,800.00              120,000                   -16.67 % 100,000               

2,320.00                   3,180.00                  3,000.00                   3,000                       0.00 % 3,000                    
9,915.00                   11,720.00                11,290.00                 10,000                     0.00 % 10,000                 

15,360.00                 14,890.00                13,860.00                 20,000                     0.00 % 20,000                 

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รายรับจริง ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที�ดิน
     ภาษีบํารุงท้องที�
     ภาษีป้าย
     อากรการฆ่าสัตว์

รวมหมวดภาษีอากร

     ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์
     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์
     ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
     ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับใบอนุญาตการพนัน
     ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์
     ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับการควบคุมอาคาร
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ�งปฏิกูล
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั�งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื�อการ
     ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับทะเบียนราษฎร
     ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที�เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

     ค่าธรรมเนียมเกี�ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
     ค่าธรรมเนียมการแพทย์
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย
     ค่าธรรมเนียมอื�น ๆ
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข
     ค่าปรับการผิดสัญญา

     ค่าใบอนุญาตจัดตั�งสถานที�จําหน่ายหรือสะสมอาหารฯ
     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที�หรือทางสาธารณะ
     ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกับการควบคุมอาคาร
     ค่าใบอนุญาตเกี�ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื�องขยายเสียง
     ค่าใบอนุญาตอื�นๆ



           5,241,422.50           6,678,865.70            8,520,563.60           6,970,000.00 8.41 % 7,556,000           

77,172.00                 77,172.00                36,632.00                 42,000                     0.00 % 42,000                 
1,595,140.00            1,565,360.00           1,629,900.00           1,600,000                3.13 % 1,650,000            
1,660,624.80            1,610,928.98           1,507,182.17           1,615,000                -19.50 % 1,300,000            

0.00 0.00                    1,250.00 2,000                       0.00 % 2,000                    
           3,332,936.80           3,253,460.98            3,174,964.17           3,259,000.00 -8.13 % 2,994,000           

1,199,552.97            1,404,457.86           1,682,649.13           1,900,000                4.21 % 1,980,000            
0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

           1,199,552.97           1,404,457.86            1,682,649.13           1,900,000.00 4.21 % 1,980,000           

0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0
0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0

437,308.00               482,500.00              98,500.00                 400,000                   -50.00 % 200,000               
31,895.00                 34,916.00                30,998.00                 30,000                     0.00 % 30,000                 

202,494.00               344,750.00              717,096.00              600,000                   16.67 % 700,000               
              671,697.00              862,166.00               846,594.00           1,030,000.00 -9.17 % 930,000              

0.00 0.00 0.00 1,000                       0.00 % 1,000                    
0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0
0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 % 1,000                  

2,888,548.55            876,480.09              600,021.90              500,000                   100.00 % 1,000,000            
61,113,046.07         63,396,990.30         64,919,626.42         64,000,000              1.56 % 65,000,000          
14,179,723.74         14,237,678.69         14,257,536.48         16,000,000              -6.25 % 15,000,000          

675,882.97               656,462.82              619,111.14              700,000                   0.00 % 700,000               
6,072,233.33            5,916,598.54           5,953,082.63           6,000,000                -100.00 % -                        

10,459,467.21         12,726,652.23         14,346,228.66         14,200,000              54.93 % 22,000,000          
175,771.14               193,400.84              258,361.26              200,000                   15.00 % 230,000               

1,465,847.80            1,018,417.42           877,774.66              1,100,000                -9.09 % 1,000,000            
6,885,579.00            6,336,127.00           5,242,929.00           5,050,000                0.00 % 5,050,000            

0.00 0.00 0.00 0 0.00 % 0
       103,916,099.81       105,358,807.93        107,074,672.15       107,750,000.00 2.07 % 109,980,000       

60,473,513.00         62,483,459.00         97,151,149.00         107,590,000           3.60 % 111,459,000        

         60,473,513.00         62,483,459.00          97,151,149.00       107,590,000.00 3.60 % 111,459,000       
       184,651,151.29       190,362,769.54        229,586,881.20       240,000,000.00 2.92 %         247,000,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ค่าเช่าที�ดิน
     ค่าเช่าหรือบริการสถานที�
     ดอกเบี�ย
     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ

หมวดรายได้จากทุน

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล
     เงินช่วยเหลือท้องถิ�นจากกิจการเฉพาะการ

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     ค่าจําหน่ายเวชภัณฑ์
     เงินที�มีผู้อุทิศให้
     ค่าขายแบบแปลน
     ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื�นๆ

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
     รายได้จากทุนอื�นๆ

รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื�อน
     ภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
     ภาษีมูลค่าเพิ�มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ
     ภาษีสุรา
     ภาษีสรรพสามิต
     ค่าภาคหลวงแร่

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั�วไป
รวมทุกหมวด

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที�ดิน
     ภาษีจัดสรรอื�นๆ

รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั�วไป
     เงินอุดหนุนทั�วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที�
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 247,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 12,100,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 8,600,000 บาท
ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ

ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ

ภาษีป้าย จํานวน 3,150,000 บาท
ประมาณการโดยคาดว่าจะเก็บได้จากการตรวจสอบในแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินและจากเกณฑ์รายได้ค้างรับ

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 100,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 7,556,000 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 140,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จํานวน 28,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 15,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 40,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 2,500,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 55,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 40,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนราษฎร จํานวน 25,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

วันทีพิมพ์ : 15/8/2561  13:33:52 หน้า : 1/5



ค่าธรรมเนียมเกียวกับบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 230,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 1,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมการแพทย์ จํานวน 9,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 6,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 2,800,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 500,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 55,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง

จํานวน 2,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จํานวน 1,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 20,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข จํานวน 25,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 400,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 450,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารหรือสถานทีสะสมอาหารในครัว 
หรือพืนทีใด ซึงมีพืนทีเกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 80,000 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 100,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 10,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 20,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 2,994,000 บาท
ค่าเช่าทีดิน จํานวน 42,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
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ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 1,650,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ดอกเบีย จํานวน 1,300,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ จํานวน 2,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,980,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล จํานวน 1,980,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 930,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 200,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคําร้อง จํานวน 30,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 700,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 1,000 บาท
โดยประมาณการรองรับเงินจากการขายทอดตลาดทีอาจเกิดขึน

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 109,980,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 1,000,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 65,000,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 15,000,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 700,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 22,000,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 230,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 1,000,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 5,050,000 บาท
โดยประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 111,459,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 111,459,000 บาท

เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา  ประกอบด้วย 
1.  เงินอุดหนุนทัวไป – สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจ
ถ่ายโอน จํานวน  20,144,000 บาท ประมาณการใกล้เคียงปีงบ
ประมาณ  2561
2.  เงินอุดหนุนทัวไป – สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) จํานวน 262,000 บาท  ตามหนังสือด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลว. 19 มิถุนายน 2561
3.  เงินอุดหนุนทัวไป – สําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครือง
แบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จํานวน  54,000 บาท ตาม
หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลว. 19 มิถุนายน 2561
4.  เงินอุดหนุนทัวไป – สําหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) จํานวน  5,330,000 บาท ประมาณการตามหนังสือด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลว. 19 มิถุนายน 2561
5. เงินอุดหนุนทัวไป – สําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน  จํานวน  11,246,000 บาท  ตามหนังสือด่วนทีสุด ที  มท 0816.2/ว
 3274  ลว. 19 มิถุนายน 2561
6.  เงินอุดหนุนทัวไป – สําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิน  จํานวน  2,660,000 บาท ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274  ลว. 19 มิถุนายน 2561
7.  เงินอุดหนุนทัวไป – สําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้อง
ถิน (ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน)  จํานวน 110,000
 บาท  ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลว. 19
 มิถุนายน 2561
8. เงินอุดหนุนทัวไป – ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขันพืนฐาน ตังแต่
อนุบาลจนจบการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครืองแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้
เรียน) จํานวน  4,588,000 บาท  ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274  ลว. 19 มิถุนายน 2561
9.  เงินอุดหนุนทัวไป – สําหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครูและค่าจ้าง
ประจํา) จํานวน  23,057,000 บาท  ประมาณการใกล้เคียงปีงบ
ประมาณ  2561
10.  เงินอุดหนุนทัวไป – สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน  4,374,000 บาท  ประมาณการใกล้เคียงปีงบ
ประมาณ  2561
11. เงินอุดหนุนทัวไป – ค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (สําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์
เบียความพิการ) จํานวน  8,640,000 บาท  ประมาณการใกล้เคียงปีงบ
ประมาณ  2561
12. เงินอุดหนุนทัวไป – สําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทาง
สังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (สําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์)  จํานวน  270,000 บาท ประมาณการใกล้เคียงปีงบ
ประมาณ  2561
13. เงินอุดหนุนทัวไป – สําหรับโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้
สูงอายุ (สําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูง
อายุ) จํานวน  30,118,000 บาท  ประมาณการใกล้เคียงปีงบ
ประมาณ  2561
14. เงินอุดหนุนทัวไป – สําหรับการดําเนินการตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข  จํานวน 520,000 บาท  ประมาณการใกล้เคียงปี
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งบประมาณ  2561
15. เงินอุดหนุนทัวไป – สําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  จํานวน  15,000 บาท  ประมาณการใกล้
เคียงปีงบประมาณ  2561
16 เงินอุดหนุนทัวไป – สําหรับขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จํานวน 71,000
 บาท  ประมาณการใกล้เคียงปีงบประมาณ  2561
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
แผนงานบริหารทั�วไป

งานบริหารทั�วไป
งบบุคลากร 13,712,347.00                  13,249,263.56             12,916,845.00           15,781,140                  15,690,000             

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 6,154,559.00                      6,035,162.00                4,528,859.00               6,154,640                     6,154,700                
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 7,557,788.00                      7,214,101.56                8,387,986.00               9,626,500                     9,535,300                

งบดําเนินงาน 12,085,785.82                  12,180,503.93             6,808,421.79             7,832,060                    8,317,000               
หมวดค่าตอบแทน 5,200,254.00                      5,516,779.75                151,568.00                  360,000.00                   510,000                   
หมวดค่าใช้สอย 3,734,754.74                      3,485,314.71                3,937,923.17               4,276,060.00                4,611,000                
หมวดค่าวัสดุ 920,987.08                         909,467.33                   855,289.08                  876,000.00                   876,000                   
หมวดค่าสาธารณูปโภค 2,229,790.00                      2,268,942.14                1,863,641.54               2,320,000.00                2,320,000                

งบลงทุน 2,329,675.00                    1,125,000.00               709,100.00                 -                               500,000                  
หมวดครุภัณฑ์ 1,529,675.00                      725,000.00                   660,600.00                  -                                500,000                   
หมวดที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 800,000.00                         400,000.00                   48,500.00                    -                                -                           

งบเงินอุดหนุน 60,000.00                         60,000.00                    40,000.00                   40,000                         40,000                    
หมวดเงินอุดหนุน 60,000.00                           60,000.00                     40,000.00                    40,000.00                     40,000                     

รวมงาน 28,187,807.82                  26,614,767.49             20,474,366.79           23,653,200                  24,547,000             

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร 2,395,827.00                    2,521,163.55               2,781,235.16             3,640,800                    3,618,100               

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 2,395,827.00                      2,521,163.55                2,781,235.16               3,640,800                     3,618,100                
งบดําเนินงาน 2,245,831.60                    3,840,111.72               1,864,781.95             2,093,000                    2,243,000               

หมวดค่าตอบแทน 9,407.00                             4,541.00                       32,593.50                    34,000                          34,000                     
หมวดค่าใช้สอย 1,520,499.00                      2,946,196.50                1,091,300.41               1,280,000                     1,390,000                
หมวดค่าวัสดุ 361,541.60                         246,085.30                   184,623.60                  229,000                        269,000                   
หมวดค่าสาธารณูปโภค 354,384.00                         643,288.92                   556,264.44                  550,000                        550,000                   

งบลงทุน 2,260,510.00                    437,600.00                  1,254,020.00             73,900                         580,000                  
หมวดครุภัณฑ์ 2,260,510.00                      87,600.00                     1,254,020.00               73,900                          580,000                   
หมวดที�ดินและสิ�งก่อสร้าง -                                      350,000.00                   -                               -                                -                           

รวมงาน 6,902,168.60                    6,798,875.27               5,900,037.11             5,807,700                    6,441,100               

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร 3,997,686.00                    4,983,384.50               4,766,135.00             6,418,700                    6,598,200               

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 3,997,686.00                      4,983,384.50                4,766,135.00               6,418,700                     6,598,200                

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  2562

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

รายจ่ายจริง ประมาณการ



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

งบดําเนินงาน 2,168,789.96                    1,613,256.60               1,661,625.29             1,973,000                    2,645,000               
หมวดค่าตอบแทน 93,382.00                           96,020.00                     97,655.00                    130,000                        630,000                   
หมวดค่าใช้สอย 1,198,367.35                      786,887.96                   762,934.71                  965,000                        1,050,000                
หมวดค่าวัสดุ 453,755.99                         486,966.08                   427,386.72                  454,000                        505,000                   
หมวดค่าสาธารณูปโภค 423,284.62                         243,382.56                   373,648.86                  424,000                        460,000                   

งบลงทุน 105,500.00                       20,950.00                    105,100.00                 44,000                         90,200                    
หมวดครุภัณฑ์ 105,500.00                         20,950.00                     105,100.00                  44,000                          90,200                     
หมวดที�ดินและสิ�งก่อสร้าง -                                      -                                 -                               -                                

งบเงินอุดหนุน 15,000.00                         -                               -                              15,000                         -                          
หมวดเงินอุดหนุน 15,000.00                           -                                 -                               15,000                          -                           

รวมงาน 6,286,975.96                    6,617,591.10               6,532,860.29             8,450,700                    9,333,400               
รวมแผนงาน 41,376,952.38                  40,031,233.86             32,907,264.19           37,911,600                  40,321,500             

แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ

งบบุคลากร 1,030,400.00                    1,255,112.00               855,240.00                 1,291,200                    1,205,600               
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 1,030,400.00                      1,255,112.00                855,240.00                  1,291,200                     1,205,600                

งบดําเนินงาน 1,367,000.00                    1,060,275.63               1,022,965.55             918,000                       948,000                  
หมวดค่าตอบแทน 76,520.00                           56,120.00                     2,520.00                      15,000                          87,000                     
หมวดค่าใช้สอย 1,186,825.00                      927,917.00                   947,088.00                  797,000                        745,000                   
หมวดค่าวัสดุ 103,655.00                         76,238.63                     73,357.55                    106,000                        116,000                   
หมวดค่าสาธารณูปโภค -                                      -                                 -                               -                                0

งบลงทุน 580,000.00                       272,500.00                  -                              -                               -                          
หมวดครุภัณฑ์ 580,000.00                         272,500.00                   -                               -                                
หมวดที�ดินและสิ�งก่อสร้าง -                                      -                                 -                               -                                

รวมงาน 2,977,400.00                    2,587,887.63               1,878,205.55             2,209,200                    2,153,600               

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลากร 3,917,924.58                    4,657,860.00               4,266,566.00             5,018,500                    4,967,100               

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 3,917,924.58                      4,657,860.00                4,266,566.00               5,018,500                     4,967,100                
งบดําเนินงาน 1,818,164.18                    1,555,872.49               1,687,961.62             1,692,000                    1,792,000               

หมวดค่าตอบแทน 97,250.00                           68,550.00                     98,075.00                    100,000                        210,000                   
หมวดค่าใช้สอย 1,008,216.00                      907,226.60                   978,855.23                  825,000                        850,000                   
หมวดค่าวัสดุ 605,761.70                         463,463.50                   473,155.60                  622,000                        627,000                   
หมวดค่าสาธารณูปโภค 106,936.48                         116,632.39                   137,875.79                  145,000                        105,000                   

งบลงทุน 171,000.00                       115,585.00                  -                              6,000                           2,210,000               
หมวดครุภัณฑ์ 171,000.00                         115,585.00                   -                               6,000                            2,210,000                



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

หมวดที�ดินและสิ�งก่อสร้าง -                                      -                                 -                               -                                -                           
งบเงินอุดหนุน 65,000.00                         125,000.00                  105,000.00                 555,000                       555,000                  

หมวดเงินอุดหนุน 65,000.00                           125,000.00                   105,000.00                  555,000                        555,000                   
รวมงาน 5,972,088.76                    6,454,317.49               6,059,527.62             7,271,500                    9,524,100               

รวมแผนงาน 8,949,488.76                    9,042,205.12               7,937,733.17             9,480,700                    11,677,700             

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร 19,766,267.00                  21,380,064.87             25,886,529.00           31,662,900                  4,257,500               
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 19,766,267.00                    21,380,064.87              25,886,529.00             31,662,900                   4,257,500                

งบดําเนินงาน 4,091,243.91                    4,110,404.45               3,286,993.95             4,079,600                    2,081,300               
หมวดค่าตอบแทน 102,512.50                         151,175.00                   140,891.00                  185,600                        158,300                   
หมวดค่าใช้สอย 3,038,851.97                      2,983,469.10                2,281,194.84               2,824,000                     1,586,000                
หมวดค่าวัสดุ 256,631.87                         251,501.06                   194,371.85                  335,000                        335,000                   
หมวดค่าสาธารณูปโภค 693,247.57                         724,259.29                   670,536.26                  735,000                        2,000                       

งบลงทุน 18,500.00                         238,000.00                  130,000.00                 88,200                         94,000                    
หมวดครุภัณฑ์ 18,500.00                           238,000.00                   30,000.00                    88,200                          94,000                     
หมวดที�ดินและสิ�งก่อสร้าง -                                      -                                 100,000.00                  -                                

งบเงินอุดหนุน 200,000.00                       -                               -                              -                               -                          
หมวดเงินอุดหนุน 200,000.00                         -                                 -                               -                                -                           

รวมงาน 24,076,010.91                  25,728,469.32             29,303,522.95           35,830,700                  6,432,800               

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร -                                    -                               -                               - 24,793,800             

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) -                                      -                                 -                               -                                24,793,800              
งบดําเนินงาน 10,638,150.22                  15,218,577.00             15,621,015.04           18,186,800                  18,424,600             

หมวดค่าตอบแทน -                                      -                                 -                               -                                -                           
หมวดค่าใช้สอย 5,544,080.50                      10,216,576.00              10,688,419.00             12,803,600                   10,604,600              
หมวดค่าวัสดุ 5,087,007.72                      4,995,880.60                4,932,596.04               5,373,200                     7,230,000                
หมวดค่าสาธารณูปโภค 7,062.00                             6,120.40                       -                               10,000                          590,000                   

งบลงทุน 933,200.00                       228,300.00                  2,741,039.56             900,000                       1,300,000               
หมวดครุภัณฑ์ 933,200.00                         228,300.00                   1,635,139.56               -                                1,000,000                
หมวดที�ดินและสิ�งก่อสร้าง -                                      -                                 1,105,900.00               900,000                        300,000                   

งบเงินอุดหนุน 6,402,730.00                    6,501,280.00               6,576,980.00             6,912,000                    7,540,000               
หมวดเงินอุดหนุน 6,402,730.00                      6,501,280.00                6,576,980.00               6,912,000                     7,570,000                

รวมงาน 17,974,080.22                  21,948,157.00             24,939,034.60           25,998,800                  52,058,400             



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

งานระดับมัธยมศึกษา
งบลงทุน 202,250.00                       90,000.00                    -                              -                               -                          

หมวดครุภัณฑ์ 202,250.00                         90000 -                               -                               -                          
หมวดที�ดินและสิ�งก่อสร้าง -                                      -                                 -                               -                               -                          

รวมงาน 202,250.00                       90,000.00                    -                              -                               -                          

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ
งบบุคลากร -                                      -                                 -                               -                                4,759,300               

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) -                                      -                                 -                               -                                4,759,300                
งบดําเนินงาน 1,110,785.57                    3,511,079.12               740,278.00                 600,000                       3,128,000               

หมวดค่าตอบแทน -                                      -                                 -                               -                                34,000                     
หมวดค่าใช้สอย 1,080,420.57                      3,479,909.12                216,366.00                  450,000                        2,506,000                
หมวดค่าวัสดุ 30,365.00                           31,170.00                     523,912.00                  150,000                        450,000                   
หมวดค่าสาธารณูปโภค -                                      -                                 -                               -                                138,000                   

งบลงทุน 560,500.00                       832,000.00                  494,000.00                 -                               150,000                  
หมวดครุภัณฑ์ 95,000.00                           -                                 94,000.00                    -                                150,000                   
หมวดที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 465,500.00                         832,000.00                   400,000.00                  -                                -                           

งบเงินอุดหนุน 360,000.00                       360,000.00                  360,000.00                 355,000                       -                           
หมวดเงินอุดหนุน 360,000.00                         360,000.00                   360,000.00                  355,000                        -                           

รวมงาน 2,031,285.57                    4,703,079.12               1,594,278.00             955,000                       8,037,300               
รวมแผนงาน 44,283,626.70                  52,469,705.44             55,836,835.55           62,784,500                  66,528,500             

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร 2,497,905.00                    2,654,611.81               1,859,548.00             2,992,100                    3,075,700               
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 2,497,905.00                      2,654,611.81                1,859,548.00               2,992,100                     3,075,700                

งบดําเนินงาน 764,738.11                       784,422.46                  721,908.77                 980,500                       1,104,000               
หมวดค่าตอบแทน 18,100.00                           64,957.25                     63,031.00                    71,000                          86,000                     
หมวดค่าใช้สอย 405,979.50                         409,208.50                   336,144.51                  559,500                        598,000                   
หมวดค่าวัสดุ 286,660.90                         241,765.27                   310,014.85                  320,000                        390,000                   
หมวดค่าสาธารณูปโภค 53,997.71                           68,491.44                     12,718.41                    30,000                          30,000                     

งบลงทุน -                                    119,250.00                  179,200.00                 -                               -                          
หมวดครุภัณฑ์ -                                      119,250.00                   179,200.00                  -                                
หมวดที�ดินและสิ�งก่อสร้าง -                                      -                                 -                               -                                

งบเงินอุดหนุน 40,000.00                         13,000.00                    -                              -                               -                          
หมวดเงินอุดหนุน 40,000.00                           13,000.00                     -                               -                                

รวมงาน 3,302,643.11                    3,571,284.27               2,760,656.77             3,972,600                    4,179,700               



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

งานโรงพยาบาล
งบบุคลากร 248,265.00                       -                               291,480.00                 310,400                       324,500                  

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 248,265.00                         -                                 291,480.00                  310,400                        324,500                   
งบดําเนินงาน 235,500.00                       352,081.00                  1,778,468.00             145,000                       252,000                  

หมวดค่าตอบแทน -                                      -                                 -                               -                                5,000                       
หมวดค่าใช้สอย 199,500.00                         290,742.00                   1,684,208.00               30,000                          217,000                   
หมวดค่าวัสดุ 36,000.00                           61,339.00                     94,260.00                    115,000                        30,000                     
หมวดค่าสาธารณูปโภค -                                      -                                 -                               -                                -                           

งบลงทุน 49,800.00                         -                               -                              -                                -                           
หมวดครุภัณฑ์ -                                      -                                 -                               -                                -                           
หมวดที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 49,800.00                           -                                 -                               -                                -                           

งบเงินอุดหนุน 195,000.00                       195,000.00                  -                              -                               520,000                  
หมวดเงินอุดหนุน 195,000.00                         195,000.00                   -                               -                                520,000                   

รวมงาน 728,565.00                       547,081.00                  2,069,948.00             455,400                       1,096,500               

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�นๆ
งบบุคลากร 400,900.00                       301,260.00                  308,640.00                 450,400                       476,600                  

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 400,900.00                         301,260.00                   308,640.00                  450,400                        476,600                   
งบดําเนินงาน 160,204.25                       176,010.00                  173,147.05                 208,000                       74,000                    

หมวดค่าตอบแทน 12,715.75                           3,740.00                       5,000.00                      18,000                          18,000                     
หมวดค่าใช้สอย 141,048.50                         171,690.00                   152,115.00                  180,000                        40,000                     
หมวดค่าวัสดุ 6,440.00                             580.00                           16,032.05                    10,000                          16,000                     
หมวดค่าสาธารณูปโภค -                                      -                                 -                               -                                -                           

งบลงทุน -                                    -                                 -                               -                               -                          
หมวดครุภัณฑ์ -                                      -                                 -                               -                                
หมวดที�ดินและสิ�งก่อสร้าง -                                      -                                 -                               -                                

รวมงาน 561,104.25                       477,270.00                  481,787.05                 658,400                       550,600                  

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
งบบุคลากร 565,540.00                       740,067.46                  635,454.00                 1,683,800                    1,191,500               

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 565,540.00                         740,067.46                   635,454.00                  1,683,800                     1,191,500                
งบดําเนินงาน 399,353.21                       1,370,411.72               1,460,477.75             1,685,800                    1,628,000               

หมวดค่าตอบแทน 51,600.00                           -                                 8,500.00                      9,000                            -                           
หมวดค่าใช้สอย 283,561.91                         1,051,187.30                1,055,235.93               1,266,800                     1,368,000                
หมวดค่าวัสดุ 55,303.00                           184,424.13                   198,825.47                  195,000                        97,000                     
หมวดค่าสาธารณูปโภค 8,888.30                             134,800.29                   197,916.35                  215,000                        163,000                   



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

งบลงทุน 105,000.00                       66,900.00                    983,500.00                 113,600                       91,400                    
หมวดครุภัณฑ์ 105,000.00                         66,900.00                     899,000.00                  113,600                        91,400                     
หมวดที�ดินและสิ�งก่อสร้าง -                                      -                                 84,500.00                    -                                

รวมงาน 1,069,893.21                    2,177,379.18               3,079,431.75             3,483,200                    2,910,900               
รวมแผนงาน 5,662,205.57                    6,773,014.45               8,391,823.57             8,569,600                    8,737,700               

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน 130,943.50                       47,597.00                    139,757.00                 110,000                       70,000                    
หมวดค่าตอบแทน -                                      -                                 -                               -                                -                           
หมวดค่าใช้สอย 130,943.50                         47,597.00                     139,757.00                  110,000                        70,000                     
หมวดค่าวัสดุ -                                      -                                 -                               -                                -                           
หมวดค่าสาธารณูปโภค -                                      -                                 -                               -                                -                           

รวมงาน 130,943.50                       47,597.00                    139,757.00                 110,000                       70,000                    
รวมแผนงาน 130,943.50                       47,597.00                    139,757.00                 110,000                       70,000                    

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร -                                      -                                 -                               -                                809,800                  
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) -                                      -                                 -                               -                                809,800                   

รวมงาน -                                      -                                 -                               -                                809,800                  

งานไฟฟ้าถนน
งบบุคลากร 4,098,135.00                    5,062,099.00               5,245,746.00             5,566,000                    4,793,900               

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 4,098,135.00                      5,062,099.00                5,245,746.00               5,566,000                     4,793,900                
งบดําเนินงาน 4,835,193.58                    4,920,215.66               4,951,079.82             5,159,000                    3,619,800               

หมวดค่าตอบแทน 129,784.00                         96,029.00                     120,744.00                  160,000                        130,000                   
หมวดค่าใช้สอย 1,304,391.00                      1,340,862.00                1,276,437.00               1,364,000                     1,164,000                
หมวดค่าวัสดุ 3,401,018.58                      3,483,324.66                3,553,898.82               3,635,000                     2,325,800                
หมวดค่าสาธารณูปโภค -                                      -                                 -                               -                                -                           

งบลงทุน 314,400.00                       370,600.00                  521,000.00                 -                               558,000                  
หมวดครุภัณฑ์ 314,400.00                         370,600.00                   521,000.00                  -                                558,000                   
หมวดที�ดินและสิ�งก่อสร้าง -                                      -                                 -                               -                                -                           

งบเงินอุดหนุน 427,215.39                       404,206.34                  852,365.15                 1,000,000                    600,000                  
หมวดเงินอุดหนุน 427,215.39                         404,206.34                   852,365.15                  1,000,000                     600,000                   

รวมงาน 9,674,943.97                    10,757,121.00             11,570,190.97           11,725,000                  9,571,700               



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

งานสวนสาธารณะ
งบบุคลากร 318,900.00                       358,540.00                  466,215.00                 391,400                       404,000                  

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 318,900.00                         358,540.00                   466,215.00                  391,400                        404,000                   
งบดําเนินงาน 1,707,702.03                    1,739,562.29               2,203,820.35             2,024,400                    2,024,000               

หมวดค่าตอบแทน -                                      -                                 -                               -                                -                           
หมวดค่าใช้สอย 1,504,593.00                      1,495,045.00                1,494,490.00               1,814,400                     1,824,000                
หมวดค่าวัสดุ 199,975.00                         239,996.00                   705,794.00                  200,000                        190,000                   
หมวดค่าสาธารณูปโภค 3,134.03                             4,521.29                       3,536.35                      10,000                          10,000                     

งบลงทุน -                                    -                               1,724,200.00             -                               520,400                  
หมวดครุภัณฑ์ -                                      -                                 1,724,200.00               -                                20,400                     
หมวดที�ดินและสิ�งก่อสร้าง -                                      -                                 -                               -                                500,000                   

รวมงาน 2,026,602.03                    2,098,102.29               4,394,235.35             2,415,800                    2,948,400               

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกูล
งบบุคลากร 4,350,507.00                    5,926,490.00               5,751,699.00             6,165,700                    5,313,500               

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 4,350,507.00                      5,926,490.00                5,751,699.00               6,165,700                     5,313,500                
งบดําเนินงาน 9,680,748.22                    10,806,714.52             10,723,413.79           10,722,800                  10,980,000             

หมวดค่าตอบแทน 209,769.00                         169,675.00                   161,170.00                  175,000                        160,000                   
หมวดค่าใช้สอย 7,142,645.77                      8,276,688.00                8,324,308.55               8,487,800                     8,560,000                
หมวดค่าวัสดุ 2,328,333.45                      2,360,351.52                2,198,630.09               1,990,000                     2,215,000                
หมวดค่าสาธารณูปโภค -                                      -                                 39,305.15                    70,000                          45,000                     

งบลงทุน 2,565,000.00                    645,500.00                  681,200.00                 -                               3,590,000               
หมวดครุภัณฑ์ 295,000.00                         645,500.00                   681,200.00                  -                                3,590,000                
หมวดที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 2,270,000.00                      -                                 -                               -                                

งบเงินอุดหนุน 298,560.00                       391,632.00                  413,504.00                 438,000                       486,300                  
หมวดเงินอุดหนุน 298,560.00                         391,632.00                   413,504.00                  438,000                        486,300                   

รวมงาน 16,894,815.22                  17,770,336.52             17,569,816.79           17,326,500                  20,369,800             

งานบําบัดนํ�าเสีย
งบบุคลากร 242,870.00                       454,160.00                  466,560.00                 498,700                       525,800                  

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 242,870.00                         454,160.00                   466,560.00                  498,700                        525,800                   
งบดําเนินงาน 172,800.00                       309,510.00                  569,480.00                 745,600                       784,000                  

หมวดค่าตอบแทน -                                      -                                 -                               -                                -                           
หมวดค่าใช้สอย 172,800.00                         172,800.00                   302,400.00                  345,600                        384,000                   
หมวดค่าวัสดุ -                                      136,710.00                   267,080.00                  400,000                        400,000                   
หมวดค่าสาธารณูปโภค -                                      -                                 -                               -                                -                           



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

งบลงทุน 5,980,620.00                    -                               -                              -                               -                          
หมวดครุภัณฑ์ -                                      -                                 -                               -                                
หมวดที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 5,980,620.00                      -                                 -                               -                                

รวมงาน 6,396,290.00                    763,670.00                  1,036,040.00             1,244,300                    1,309,800               
รวมแผนงาน 34,992,651.22                  31,389,229.81             34,570,283.11           32,711,600                  35,009,500             

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร 2,064,048.00                    2,525,141.60               2,660,874.00             3,059,600                    3,294,700               
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 2,064,048.00                      2,525,141.60                2,660,874.00               3,059,600                     3,294,700                

งบดําเนินงาน 226,212.47                       218,458.87                  192,153.20                 349,000                       409,000                  
หมวดค่าตอบแทน 6,710.00                             5,870.00                       15,190.00                    35,000                          65,000                     
หมวดค่าใช้สอย 89,212.85                           104,375.94                   78,585.52                    160,000                        160,000                   
หมวดค่าวัสดุ 130,289.62                         108,212.93                   98,377.68                    154,000                        184,000                   
หมวดค่าสาธารณูปโภค -                                      -                                 -                               -                                -                           

งบลงทุน 70,000.00                         22,950.00                    72,300.00                   -                               63,000                    
หมวดครุภัณฑ์ 70,000.00                           22,950.00                     72,300.00                    -                                63,000                     
หมวดที�ดินและสิ�งก่อสร้าง -                                      -                                 -                               -                                -                           

รวมงาน 2,360,260.47                    2,766,550.47               2,925,327.20             3,408,600                    3,766,700               

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบบุคลากร -                                      -                                 18,237.00                   -                                -                           

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 18,237.00                    -                                -                           
งบดําเนินงาน 1,618,581.60                    1,835,341.40               2,739,044.20             2,200,000                    2,520,000               

หมวดค่าตอบแทน -                                      -                                 -                               -                                -                           
หมวดค่าใช้สอย 1,618,581.60                      1,833,878.00                2,739,044.20               2,200,000                     2,520,000                
หมวดค่าวัสดุ -                                      1,463.40                       -                               -                                -                           
หมวดค่าสาธารณูปโภค -                                      -                                 -                               -                                -                           

งบลงทุน -                                    -                               -                              -                                -                           
หมวดครุภัณฑ์ -                                      -                                 -                               -                                -                           
หมวดที�ดินและสิ�งก่อสร้าง -                                      -                                 -                               -                                -                           

งบเงินอุดหนุน -                                    -                               -                              -                                -                           
หมวดเงินอุดหนุน -                                      -                                 -                               -                                -                           

รวมงาน 1,618,581.60                    1,835,341.40               2,757,281.20             2,200,000                    2,520,000               
รวมแผนงาน 3,978,842.07                    4,601,891.87               5,682,608.40             5,608,600                    6,286,700               



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน 470,167.00                       525,471.00                  396,004.00                 620,000                       385,000                  
หมวดค่าตอบแทน -                                      -                                 -                               -                                -                           
หมวดค่าใช้สอย 470,167.00                         525,471.00                   396,004.00                  620,000                        385,000                   
หมวดค่าวัสดุ -                                      -                                 -                               -                                -                           
หมวดค่าสาธารณูปโภค -                                      -                                 -                               -                                -                           

งบลงทุน -                                    -                               1,000,000.00             -                                500,000                  
หมวดครุภัณฑ์ -                                      -                                 1,000,000.00               -                                500,000                   
หมวดที�ดินและสิ�งก่อสร้าง -                                      -                                 -                               -                                -                           

งบเงินอุดหนุน -                                    -                               -                              -                                -                           
หมวดเงินอุดหนุน -                                      -                                 -                               -                                -                           

รวมงาน 470,167.00                       525,471.00                  1,396,004.00             620,000                       885,000                  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ�น
งบดําเนินงาน 1,406,029.00                    1,914,148.00               939,466.00                 960,000                       750,000                  

หมวดค่าตอบแทน -                                      -                                 -                               -                                -                           
หมวดค่าใช้สอย 1,406,029.00                      1,914,148.00                939,466.00                  960,000                        750,000                   
หมวดค่าวัสดุ -                                      -                                 -                               -                                -                           
หมวดค่าสาธารณูปโภค -                                      -                                 -                               -                                -                           

งบลงทุน -                                    -                               -                              -                                -                           
หมวดครุภัณฑ์ -                                      -                                 -                               -                                -                           
หมวดที�ดินและสิ�งก่อสร้าง -                                      -                                 -                               -                                -                           

งบเงินอุดหนุน 480,000.00                       250,000.00                  -                              180,000                       210,000                  
หมวดเงินอุดหนุน 480,000.00                         250,000.00                   -                               180,000                        210,000                   

รวมงาน 1,886,029.00                    2,164,148.00               939,466.00                 1,140,000                    960,000                  
รวมแผนงาน 2,356,196.00                    2,689,619.00               2,335,470.00             1,760,000                    1,845,000               

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร 1,614,180.00                    1,580,779.00               962,860.00                 1,776,500                    1,298,500               
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 1,614,180.00                      1,580,779.00                962,860.00                  1,776,500                     1,298,500                

งบดําเนินงาน 486,944.90                       514,259.87                  529,538.58                 746,400                       616,000                  
หมวดค่าตอบแทน 32,819.00                           25,965.00                     5,480.00                      10,000                          10,000                     
หมวดค่าใช้สอย 164,862.05                         186,965.93                   193,781.05                  336,400                        336,000                   
หมวดค่าวัสดุ 138,725.00                         111,910.00                   125,432.00                  150,000                        120,000                   
หมวดค่าสาธารณูปโภค 150,538.85                         189,418.94                   204,845.53                  250,000                        150,000                   



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
รายจ่ายจริง ประมาณการ

งบลงทุน 118,800.00                       53,000.00                    2,116,000.00             49,000                         -                          
หมวดครุภัณฑ์ 104,100.00                         53,000.00                     34,000.00                    49,000                          -                           
หมวดที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 14,700.00                           -                                 2,082,000.00               -                                -                           

รวมงาน 2,219,924.90                    2,148,038.87               3,608,398.58             2,571,900                    1,914,500               

งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน
งบบุคลากร -                                      -                                 -                               -                                1,065,600               

หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) -                                      -                                 -                               -                                1,065,600                
งบลงทุน  16,112,600.00                  12,058,600.00             5,872,500.00             23,242,000                  14,711,300             

หมวดครุภัณฑ์ -                                      -                                 -                               -                                -                           
หมวดที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 16,112,600.00                    12,058,600.00              5,872,500.00               23,242,000                   14,711,300              

รวมงาน 16,112,600.00                  12,058,600.00             5,872,500.00             23,242,000                  15,776,900             
รวมแผนงาน 18,332,524.90                  14,206,638.87             9,480,898.58             25,813,900                  17,691,400             

แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์

งบบุคลากร 235,470.00                       7,803.00                      159,420.00                 579,600                       601,000                  
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 235,470.00                         7,803.00                       159,420.00                  579,600                        601,000                   

งบดําเนินงาน 671,964.80                       511,862.78                  511,118.63                 763,000                       828,000                  
หมวดค่าตอบแทน 8,800.00                             5,600.00                       9,600.00                      20,000                          20,000                     
หมวดค่าใช้สอย 504,570.50                         375,980.00                   345,300.00                  510,000                        555,000                   
หมวดค่าวัสดุ 62,522.00                           29,114.00                     58,564.00                    125,000                        153,000                   
หมวดค่าสาธารณูปโภค 96,072.30                           101,168.78                   97,654.63                    108,000                        100,000                   

งบลงทุน -                                    -                               -                              9,500                           -                          
หมวดครุภัณฑ์ -                                      -                                 -                               9,500                            -                           
หมวดที�ดินและสิ�งก่อสร้าง -                                      -                                 -                               -                                -                           

รวมงาน 907,434.80                       519,665.78                  670,538.63                 1,352,100                    1,429,000               
รวมแผนงาน 907,434.80                       519,665.78                  670,538.63                 1,352,100                    1,429,000               

แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง

หมวดงบกลาง 15,328,865.75                    15,716,047.91              50,138,939.61             53,897,400                   57,403,000              
รวมแผนงาน 15,328,865.75                  15,716,047.91             50,138,939.61           53,897,400                  57,403,000             

รวมทุกแผนงาน 176,299,731.65                177,486,849.11           208,092,151.81         240,000,000                247,000,000           



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อําเภอ บ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 247,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 24,547,000 บาท
งบบุคลากร รวม 15,690,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 6,154,700 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  เดือน
ละ  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  เดือน
ละ  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 3,563,700 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    
-รองประธานสภาเทศบาล  เดือนละ  20,250  บาท    
-สมาชิกสภาเทศบาล  เดือนละ  15,750  บาท        

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,535,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 7,792,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน  จํานวน 17 อัตรา  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 372,600 บาท
 - เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับข้าราชการตามระเบียบฯ ตัง
ไว้   20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานเทศบาล      
 - เงินค่าตอบแทนพิเศษ  ตังไว้ 31,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลในกรณีเงินเดือนถึง
ขันสูงสุดของอันดับ 
-  ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตังไว้ 321,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล นักบริหารท้องถิน
ระดับสูง จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ  10,000  บาท  รองปลัด
เทศบาล  นักบริหารท้องถิน ระดับกลาง  จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ  5,600  บาท  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  นักบริหารทัวไประดับ
กลาง  จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ  5,600 บาท            
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 435,600 บาท
 - เงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ตังไว้ 435,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล นักบริหารท้องถินระดับ
สูง   ในอัตราเดือนละ  10,000 บาท จํานวน 1 อัตรา รองปลัด
เทศบาล นักบริหารท้องถินระดับกลาง ในอัตราเดือนละ  5,600
 บาท จํานวน 2 อัตรา รองปลัดเทศบาล นักบริหารท้องถินระดับต้น ใน
อัตราเดือนละ  3,500 บาท จํานวน 1 อัตรา  หัวหน้าสํานักปลัด
เทศบาล  นักบริหารทัวไประดับกลาง ในอัตราเดือนละ 5,600
 บาท จํานวน 1 อัตรา  และหัวหน้าฝ่าย ในอัตราเดือนละ 1,500
 บาท จํานวน 4 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 227,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจําลูกจ้างประจําใน งานบริหารทัวไป 1  อัตรา 
เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 12,900 บาท

 - เงินเพิมค่าตอบแทนพิเศษ ตังไว้ 12,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําในกรณีเงินเดือนถึงขันสูง
สุดของอันดับ           

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 645,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล  และเงินทีได้รับจาก
การพิจารณาเลือนขันค่าตอบแทนตามผลการ ประเมินการปฏิบัติและค่า
ตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงานทีมีระดับดีขึน
ไป จํานวน (3%-5%) ของอัตรา ค่าตอบแทนก่อนในปีนัน  ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น  เรือง  หลักเกณฑ์และ
เงือนไขเกียวกับ พนักงานจ้างสําหรับเทศบาล ลงวัน
ที 28 มิถุนายน 2547 จํานวนรวม 5 อัตรา (ปฏิบัติหน้าทีงาน
ธุรการ จํานวน 2 อัตรา, งานการเจ้าหน้าที จํานวน 1 อัตรา และพนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา)           

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง          
งบดําเนินงาน รวม 8,317,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 510,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
เทศบาล ตามประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น เรือง กําหนดหลักเกณฑ์ เงือนไข
และวิธีกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปี  สําหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ของเทศบาล ลงวันที 25 มีนาคม 2558 และตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณี
พิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ. 2557
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ค่าเบียประชุม จํานวน 40,000 บาท
 - ค่าเบียประชุมคณะกรรมการสภาเทศบาล ตังไว้ 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงประชุมกรรมการของสภาเทศบาล ทีสภามอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าทีในสมัยประชุมและนอกสมัย ประชุมซึงตามปกติเบิกจ่ายใน
คนละ  250  บาท/วัน และให้ประธานกรรมการได้รับเบียประชุมเพิมอีก
หนึงในสีของอัตราเบียประชุม
 -  ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  ตัง
ไว้  20,000  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 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการ             

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างทีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 4,611,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ จํานวน 684,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่าง ๆ, ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ, ค่าโฆษณา
และเผยแพร่  เช่น แผ่นพับ, ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทีทํางานอย่างใด
อย่างหนึงในการเพิมประสิทธิภาพการบริการ, ค่าติดตังไฟฟ้า, ค่าติดตัง
ประปา ค่าติดตังโทรศัพท์  ฯลฯ   

จ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงานและอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ และ
รักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ

จํานวน 672,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงานเทศบาลหลังใหญ่  ทัง
ชันบน – ชันล่าง อาคารกองการศึกษาชันบน อาคารหอประชุม
อเนกประสงค์ ชันบน- ชันล่าง พร้อมอุปกรณ์ทําความสะอาดและจ้างรักษา
ความปลอดภัยสถานทีราชการ บริเวณสํานักงานเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ พนักงานทําความสะอาดสํานักงานเทศบาล จํานวน 3
 คน พนักงานทําความสะอาดอาคารหอประชุมฯ จํานวน 2 คน พนักงาน
รักษาความปลอดภัยฯ จํานวน 2 คน 
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 660,000 บาท
-  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตังไว้ 600,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลทีมาตรวจงาน นิเทศงาน เยียมชมทัศนศึกษาดู
งานคณะกรรมการ 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 โดยไม่
รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ หรือเงินทีมีผู้อุทิศให้ รายได้จริงของปีทีล่วงมา เท่า
กับ(229,586,881.20 - 97,151,149 = 132,435,732.20) x 1%
 เทศบาลถือจ่ายได้ตามระเบียบฯ  จํานวน 1,324,357.32 บาท แต่ขอตัง
งบประมาณไว้  600,000   บาท 
-  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ ตังไว้ 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าของรางวัล  ค่าพิมพ์
เอกสารในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯหรือหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับ รัฐ
วิสาหกิจ หรือเอกชน   
  
  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 500,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบีย
เลียง  ค่าอาหาร  ค่าเช่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถยนต์  ณ  ท่า
อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และ
-เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่า
อาหาร  ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะ ค่าบริการจอดรถยนต์  ณ  ท่า
อากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นให้แก่คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ    

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
ได้รับความเสียหายทีเกิดจากเทศบาล หรือรายจ่ายอืน ๆ  ทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายอืน ๆ        
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โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าพิมพ์
เอกสาร เกียรติบัตร ในการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างผู้ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละเพือประโยชน์ส่วน
รวม จนบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ และเพือเป็นขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ 
-เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ขอนแก่น  เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล พ.ศ. 2545 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 4-94
 ลําดับที 6           

โครงการจัดการเลือกตัง จํานวน 500,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไป สมาชิกสภาท้องถิน ผู้บริหาร
ท้องถิน และสนับสนุนการเลือกตัง สส. สว. นายกอบจ. สจ. ใน
ทุกระดับ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675 ลงวัน
ที 6 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)หน้าที 4-93
 ลําดับที 3           

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนืองในวันสําคัญของชาติ จํานวน 500,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือธง ธงทิว โคมไฟ ไฟประดับ ตราสัญลักษณ์ และ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เพือใช้ในการประดับ ตกแต่งในวันสําคัญของชาติ และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และระเบียบกฎหมายอืนทีเกียวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 4-79
 ลําดับที 7

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถินไทย จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถินไทย ประจําปี  (18
  มีนาคม)  เช่น ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครือง
ไทยธรรม ค่าอาหารเลียงพระ ค่าจัดทําป้ายนิทรรศการ  ค่าของขวัญของ
รางวัล  ค่าอาหาร ค่านําแข็ง ค่าเครืองดืม ค่าเครืองเซ่นไหว้ศาล
พระภูมิ ค่าจัดซือพันธุ์ไม้ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และระเบียบกฎหมายอืนทีเกียวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 4-80
 ลําดับที 8
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โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  ประจําปี ในวัน
เทศบาล (24 เมษายน )  เช่น ค่าดอกไม้ธูปเทียน ค่าเครืองไทยธรรม ค่า
อาหาร ถวายพระสงฆ์  ค่าจัดทําป้ายโครงการ/นิทรรศการ ค่าของขวัญ
ของรางวัล ค่าอาหาร ค่านําแข็ง ค่านําดืมดืม ค่าเครืองเซ่นไหว้ศาล
พระภูมิ ค่าจัดซือพันธุ์ไม้ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และระเบียบกฎหมายอืนทีเกียวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 4-80
 ลําดับที 9

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้าง จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คณะผู้
บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเช่าสถานที ค่า
ตกแต่งสถานที  ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3
) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกฎหมายอืนทีเกียวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 4-93
 ลําดับที 4

โครงการฝึกอบรมทบทวนเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียนประจําชุมชน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียน
ประจําชุมชน  ตัวแทนประชาชน 39 ชุมชน/พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าตกแต่งสถานที  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นใน
การดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกฎหมายอืนทีเกียวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 4-90
  ลําดับที 2
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โครงการฝึกอบรมเพิมพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง

จํานวน 400,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง โดยมีค่าใช้จ่ายดัง
นี  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเช่าสถานที ตกแต่งสถานที  ค่าวัสดุสํานัก
งาน  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3
) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกฎหมายอืนทีเกียวข้อง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้าที 26 ลําดับที 1

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 การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมีอายุการใช้งาน  6 ปีขึน
ไป หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึง
ก่อน เป็นต้น  
 

ค่าวัสดุ รวม 876,000 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 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ         

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อน
ส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัว  
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 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 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 2,320,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 2,000,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานเทศบาล  และอาคารสถานีย่อย
มิตรภาพ  ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสํานักงานเทศบาล  หอประชุมอาคาร
อเนกประสงค์  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าโทรศัพท์ภายในประเทศและต่างประเทศ  ค่าโทรศัพท์
เคลือนทีโทรศัพท์สํานักงานทังหมด  บ้านพักปลัดเทศบาล

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซือตรา
ไปรษณีย์  อากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
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งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที 10 จํานวน 500,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที 10 พร้อมตรา
สัญลักษณ์ พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ป้ายทรงพระเจริญ และป้ายชือหน่วยงาน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ดังนี
1. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที 10 จํานวน 2 ซุ้ม ฐานขนาด 250x120
 ซม. เพือติดตัง ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ด้านหลังสํานักงาน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ และบริเวณหน้าห้องนายกเทศมนตรีเมือง
บ้านไผ่ (ชันล่าง)
2. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที 10 จํานวน 3 ซุ้ม ฐานขนาด 350x140
 ซม. เพือติดตัง ณ บริเวณสวนสุขภาพชุมชนโนนสว่าง และบริเวณวง
เวียนนําพุ ซ้าย-ขวา
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอ
จัดซือตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 60 ลําดับที 16 

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- โครงการอุดหนุนทีว่าการอําเภอบ้านไผ่ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีว่าการอําเภอบ้านไผ่ ตามโครงการ"จัดงานรัฐ
พิธีประจําปี 2562 อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น"  ตามหนังสืออําเภอ
บ้านไผ่  ที ขก 0218/1664  ลงวันที 8 กรกฎาคม  2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 4 -109
  ลําดับที 2      

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
-โครงการอุดหนุนกิงกาชาดอําเภอบ้านไผ่ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิงกาชาดอําเภอบ้านไผ่  ตามหนังสือกิงกาชาด
อําเภอบ้านไผ่ที กช 124/2561  ลงวันที 28 มิถุนายน 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 4 -109 
ลําดับที 1       

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 6,441,100 บาท
งบบุคลากร รวม 3,618,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,618,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,972,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล กองวิชาการฯ  พร้อมทังเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 10 อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 88,500 บาท
-เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน  ตังไว้ 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกองวิชาการ
และแผนงาน ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา 
- เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับข้าราชการตามระเบียบฯ ตัง
ไว้ 21,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานเทศบาล        

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 ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท จํานวน 1 อัตรา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 430,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ กองวิชาการฯ พร้อม
ทังเงินทีได้รับจากการพิจารณาเลือนขัน เพือจ่าย พิเศษของพนักงานจ้างที
มีผลการปฏิบัติงานทีมีระดับ ดีขึนไป จํานวน (3 -5%) ของอัตราค่าตอบ
แทนก่อนในปีนัน ตามประกาศคณะกรรมการฯ จํานวน 3 อัตรา          

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 22,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง กอง
วิชาการฯ  จํานวน 3 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 2,243,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงาน นอกเวลา
ราชการตามความจําเป็นและเร่งด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ           

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้าง ทีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 1,390,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และผลงานของเทศบาล และ
ประเพณีท้องถิน

จํานวน 600,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์,แผ่น
ปลิว,จุลสาร,วารสาร,ปฏิทิน,วีดิทัศน์, รายงานผล การดําเนินงานของ
เทศบาลฯ และสือสิงพิมพ์ ฯลฯ เพือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทัว
ไปทราบ  

รายจ่ายเพือพัฒนาเว็บไซต์ เพือการบริการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการเช่าพืนทีสําหรับจัดเก็บข้อมูลเว็ปไซต์  ค่าจด
ทะเบียนโดเมนเนม  ค่าดําเนินการปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์  เพือการ
บริการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืนๆ จํานวน 290,000 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 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าของรางวัล  ค่า
พิมพ์เอกสาร และค่าบริการอืนๆทีจําเป็นในการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่, คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน
พัฒนาเมืองบ้านไผ่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับ
แต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯ หรือหนังสือสังการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548         

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่า
ลงทะเบียน ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าธรรมเนียม อืนๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ศึกษาดูงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง  ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาล ฯลฯ ทีมีคําสังให้ไปราชการ ไปอบรม ไปประชุม
สัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

โครงการกฎหมายควรรู้ จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการเผยแพร่และอบรมให้ความรู้  ค่าพิธีการ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ต่างๆ  ค่าเอกสารเผย
แพร่ และ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการฝึกอบรม และจัดกิจกรรม  และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)   หน้าที 4-78
  ลําดับที 3      
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินอย่างมีส่วนร่วม จํานวน 150,000 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
ในการพัฒนาเทศบาล จากประชาชนทุกภาคส่วนและกิจกรรมของการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ และความเข้าใจในกระบวนการจัดทํา แผน
พัฒนาท้องถิน โดยมีค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที
พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสถานที  ค่ายานพาหนะ ค่า
ถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 4-77
  ลําดับที 1 

       
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล

จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรม ค่าพิธีการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรม ค่าพิมพ์
เอกสารและสิงพิมพ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 4-78
 ลําดับที 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 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 269,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะ
กระดาษ กรรไกร เก้าอีพลาสติก ตรายาง ขาตัง(กระดานดํา) ตะแกรงวาง
เอกสาร นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิงของอืนๆที
จัดเป็นวัสดุสํานักงาน        
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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 ก๊าซ  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 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 580,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 580,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ติดตังชุดลูกข่าย หอกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อมติดตังภายในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

จํานวน 450,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดลูกข่ายหอกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อมติด
ตัง จํานวน 10 จุด ได้แก่
1. สามแยกโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก (ชุมชนหนองลุมพุก)
2. ทางเข้าชุมชนหนองลุมพุก (เซเว่นอีเลฟเว่น)  (ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข)
3. หลังโรงเรียนบ้านไผ่ (ชุมชนจัดสรร)
4. ทางเข้าวัดป่าชัยวารินทร์ (ชุมชนคลองชลประทาน)
5. ศาลาชุมชนบ้านไผ่เก่า (ชุมชนบ้านไผ่เก่า)
6. คุ้มสะพานลอย (ชุมชนสุมนามัย)
7. ชุมชนศรีบุญเรือง (คุ้มน้อยทางเลียงเมือง)
8. ชุมชนโพธิสวรรค์ (สีแยกบ้านประธานชุมชน)
9. บริเวณแยกถนนเลียงเมืองบ้านไผ่-ชนบท (ชุมชนนกกแดง)
10. บริเวณแยกทางเข้าบ้านโสกตลิง-โสกจาน (ชุมชนห้วยทราย)
เพือเพิมเติมในชุมชนทีมีพืนทีกว้างและยังไม่ครอบคลุมทัวถึง ประกอบ
ด้วย เครืองรับสัญญาณวิทยุระบบ UHF/FM จํานวน 10 เครือง, เครือง
จ่ายไฟ จํานวน 10 เครือง, ลําโพงฮอร์นพร้อมยูนิต ขนาดไม่น้อย
กว่า 150 WATT จํานวน 40 ตัว, แผงเสาอากาศ UHF พร้อมสายนํา
สัญญาณ จํานวน 10 ตัว, มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แอมป์
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอ
จัดซือตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 58 ลําดับที 11
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ติดตังระบบเสียงตามสายภายในองค์กร จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือลําโพงและอุปกรณ์พร้อมติดตัง สําหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านสือทางเสียง ให้ครอบคลุม
หน่วยงานย่อยของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 6 จุด ได้แก่
1. ด้านนอกหอประชุมอเนกประสงค์ ฝังหน้ากองสวัสดิการฯ
2. ห้องงานรักษาความสะอาดฯ กองสาธารณสุขฯ
3. ด้านนอกชันบนอาคารสํานักงานเทศบาลฯ
4. ด้านในอาคารผู้พิการฯ
5. ด้านในงานป้องกันฯ
6. ด้านนอก-ชันล่างด้านหลังตัวอาคารสํานักงานเทศบาลฯ
คุณลักษณะพืนฐาน
1.ดอกลําโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว เป็นดอกอย่างดี
2.ตู้ลําโพงมีลักษณะแข็งแรง ทนทาน
3.มีขยายภายในตัว สมารถปรับเสียงได้
4.ขาแขวนตู้เป็นชนิดติดผนัง
5.สายสัญญาณส่งสัญญาณเสียงได้ดี
6.ลําโพงทีติดตังสามารถเชือมกับระบบเสียงตามสายเดิมทีมีอยู่ได้
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอ
จัดซือตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 59 ลําดับที 13

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 70,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอลพร้อมเลนส์ จํานวน 1
 ชุด เพือทดแทนของเดิมทีเสือมสภาพและใช้งานมานาน 5 ปี (รหัส
ครุภัณฑ์ 454-56-001)
คุณลักษณะ
1.เป็นกล้องบันทึกภาพนิงทีสามารถถอดเปลียนเลนส์หน้ากล้อง
ได้ (DSLR)
2.มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล
3.หน้าจอเป็นชนิด LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิว
4.สามารถบันทึก Vedio ได้ถึงระดับ Full HD หรือดีกว่า
5.มีชุดเลนส์มาตรฐานทีสามารถซูมได้
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอ
จัดซือตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 60 ลําดับที 15

งานบริหารงานคลัง รวม 9,333,400 บาท
งบบุคลากร รวม 6,598,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,598,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,731,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนในปี
งบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. 2562  จํานวน 13 อัตรา
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าตอบแทนรายเดือนผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตรา
เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 139,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือน
ละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท จํานวน 4 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 745,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําพร้อมทังเงินปรับปรุงค่า
จ้าง  จํานวน  3  อัตรา ได้แก่  งานธุรการ 1  อัตรา  งานแผนที
ภาษีฯ จํานวน  2  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 891,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างกองคลังของเทศบาล พร้อมทังเงินที
ได้รับจากการพิจารณาเลือนขันค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติ
และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงานทีมีระดับดีขึน
ไป  จํานวน (4% - 6%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนัน ตามประกาศ
คณะกรรมการฯ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  4  อัตรา   และ
พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน   2  อัตรา        

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
เทศบาล  สังกัดกองคลัง

งบดําเนินงาน รวม 2,645,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 630,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 500,000 บาท

ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  ตังไว้ 500,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ เช่น ค่าตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที 19 กันยายน 2560 และประกาศเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เรือง หลัก
เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการ
จัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง ซึงได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติ        

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้าง
ประจําของกองคลังทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ  
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ค่าใช้สอย รวม 1,050,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดให้
เทศบาล   เช่น   จ้างเหมาแรงงาน จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัยสถานทีของทางราชการ   ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิม
เติม    ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ    ค่ารับ
วารสาร/หนังสือพิมพ์   ค่าหนังสือระเบียบกฎหมาย   ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ   ค่าติดตังโทรศัพท์/ไฟฟ้า/นําประปา  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่า
ธรรมเนียมจดทะเบียนการเช่า ค่าเบียประกัน   ค่ากําจัดสิงปฏิกูลค่าใช้จ่าย
อืนสําหรับเช่าทรัพย์สินราชพัสดุ  ฯลฯ        

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทางไปราชการ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ทีได้รับคําสังให้เดินทางไป
ราชการ        

โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน   เช่น   การจัดทําโปรแกรมแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  การจ้างเหมาบุคคลภายนอกสํารวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจ้างเหมาบุคคลภายนอกถ่ายเอกสารและ
สแกนระวางทีดิน  จัดซือวัสดุอุปกรณ์  ปากกา  ดินสอ  กระดาษ  แผ่น
โปรแกรม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2550
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที  4 -
 85  ลําดับที  3         

โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการ
พัสดุ

จํานวน 50,000 บาท

 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม  เช่น  ค่าวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าเกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครือง
เขียน  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที  และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ         
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิม
เติม/เปลียนแปลง  ฉบับที 4  หน้าที 51   ลําดับที  1         

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
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ค่าวัสดุ รวม 505,000 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 นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิงของอืนๆที
จัดเป็นวัสดุสํานักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 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 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํา
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุก่อสร้าง       

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครือง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง ถ่าน ก๊าซ  และ
วัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 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       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 460,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 390,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล 1 ,2,3
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาตลาดสดเทศบาล 1 , 2,3
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งบลงทุน รวม 90,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน จํานวน 51,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ระบาย
ความร้อนด้วยอากาศชนิดอินเวอร์เตอร์ ทีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล: SEER 
สูง (High SEER Split Type Inverter Air Condioner)ชนิดแขวน
ขนาด 30,000  บีทียู จํานวน  1  เครือง  (พร้อมติดตัง) 
จัดซือตามบัญชีนวัตกรรมไทย สํานักงบประมาณ    
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558         
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิมเติม/เปลียน
แปลง  ฉบับที 4 หน้าที  54  ลําดับที  4
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล  แบบที 1 * จํานวน 22,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 1 * จํานวน  1  ชุด โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี    
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
จํานวน  1  หน่วย  มีหน่วยความจําแบบ Cache  Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 6  MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0  GHz
2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี         
 1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ        
 2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit  ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB         
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid  State  Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
5. มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ  USB  2.0  หรือดีกว่า  ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง         
8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast  Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ ว 1134  ลงวัน
ที 9  มิถุนายน 2558          
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิม
เติม/เปลียนแปลง  ฉบับที 4 หน้าที 54 ลําดับที 2          
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เครืองพิมพ์  Multifunction  ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์  Multifunction  ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED สี  จํานวน  1  เครือง  โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
1. เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm
4. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
5. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9. สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
10. สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
11. สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง         
13. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
14. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
15. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  เพิมเติม/เปลียน
แปลง  ฉบับที 4 หน้าที  54  ลําดับที  1         

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 2,153,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,205,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,205,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 444,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุง
เงิน จํานวน 2 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 746,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง  จํานวน  3 อัตรา  
เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 15,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจําในกรณีเงินเดือนถึงขันสูงสุด
ของอันดับ

งบดําเนินงาน รวม 948,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 72,000 บาท

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้าง
ประจํา   

ค่าใช้สอย รวม 745,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าใน
ตลาด จุดผ่อนผัน หาบเร่แผงลอย รวมทังกิจการทีน่ารังเกียจ และอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

จํานวน 480,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตําแหน่งเจ้าหน้าที
รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดให้
เทศบาล   เช่น จ้างเหมาแรงงาน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้าง
เหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิม
เติม ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มหนังสือ ค่ารับ
วารสาร/หนังสือพิมพ์ ค่าหนังสือระเบียบกฏหมาย ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
ติดตังโทรศัพท์/ไฟฟ้า/นําประปา  ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนการเช่า ค่าเบียประกัน ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าใช้จ่ายอืนสําหรับเช่า
ทรัพย์สินราชพัสดุ  ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทางไป
ราชการ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ        

โครงการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าบนถนนทางเท้าและการจราจร จํานวน 190,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าบน
ถนน ทางเท้าและการจราจร เช่น ค้าจ้างเหมาบุคลภายนอก ค่าจัดทํา
เอกสารและค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายจุด
ผ่อนผัน  ป้ายจราจร ซือสีเพือตีเส้นจุดผ่อนผัน และจราจร และค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ
.2535
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที  4-58
 ลําดับที 1        

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
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ค่าวัสดุ รวม 116,000 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 แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ กระเป๋า ธงชาติ นําดืมสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุสํานัก
งาน       

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

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 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์        
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 9,524,100 บาท
งบบุคลากร รวม 4,967,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,967,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 823,900 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทังเงินปรับปรุง
เงิน จํานวน 3 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1,021,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง  จํานวน  4  อัตรา  
เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 30,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจําในกรณีเงินเดือนถึงขันสูงสุด
ของอันดับ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,737,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างงานป้องกันฯของเทศบาลฯ พร้อมทัง
เงินทีได้รับจากการพิจารณาเลือนขันค่าตอบแทนตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัตงานทีมี
ระดับดีขึนไป  จํานวน (4% - 6%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปี
นัน ตามประกาศคณะกรรมการฯ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 6 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 16 อัตรา        

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 354,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
เทศบาล สังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักปลัดเทศบาล  

งบดําเนินงาน รวม 1,792,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง ซึงได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการปกติ        

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล  และลูกจ้าง
ประจํา   

ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 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 ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าใช้จ่าย
อืนสําหรับเช่าทรัพย์สินราชพัสดุ ฯลฯ        
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทางไป
ราชการ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ        

โครงการจัดกิจกรรมวันสถาปนา อปพร. จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสถาปนาวันอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจําปี 2562 ในวันที 22 มีนาคม  2562 ค่าจ้าง
เหมาจัดเลียงอาหารกลางวัน ค่าจัดซือนําดืม นําแข็ง สําหรับเจ้าหน้าทีและ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทีมารวมกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 4-59
  ลําดับที   4          

โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 2 ครังๆละ 1 วันตังแต่เดือนตุลาคม 2561
-กันยายน 2562  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้
จ่ายในพิธีเปิดปิดการประชุม ค่าจัดเลียงอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที  4-61
 ลําดับที 10

โครงการเผยแพร่ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงาน สถาน
ศึกษา สถานประกอบการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 10,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการเผยแพร่ความรู้การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในหน่วยงานสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนในเขตฯ
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร เจ้าหน้าทีทีดําเนินโครงการ จัดซือ
ปากกา แฟ้ม วัสดุอุปกรณ์ในการฝึก  ค่าจ้างเหมาจัดเลีงอาหารและเครือง
ดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 39 ลําดับที 1         
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โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย จํานวน 20,000 บาท
-เพือใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย  สําหรับเจ้าหน้าทีของหน่วยงาน ทีเข้าร่วม
ฝึกซ้อมฯ เป็นค่าจัดทําเอกสาร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่า
ตกแต่งบาดแผล ค่าอาหาร นําดืม นําแข็ง และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ  
-เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  หน้าที 4-59
 ลําดับที 5

โครงการฝึกอบรมเพิมพูนประสิทธิภาพอาสาสมัครด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิมพูนประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสําหรับผู้เข้ารับ
การอบรม วิทยากร เจ้าหน้าทีทีดําเนินโครงการ จัดซือปากกา แฟ้ม วัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึก  ค่าจ้างเหมาจัดเลียงอาหารและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที  4-61
 ลําดับที   11            

โครงการฝึกอบรมยุว อปพร. และยุวเทศกิจ จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมยุวอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน และยุวเทศกิจ สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิทยากร เจ้าหน้าทีที
ดําเนินโครงการ จัดซือปากกา แฟ้ม วัสดุอุปรณ์ในการฝึก ค่าจ้างเหมาจัด
เลียงอาหารและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ในการดําเนินโครงการ  
-เป็นไปพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และ
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความความเป็นระเบียบเรียบร้อย
บ้านเมือง พ.ศ.2535 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 4-58
 ลําดับที  3
    

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล จ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสาร และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทําป้าย ประชา
สัมพันธ์ ค่าจัดซือ กาแฟ โอวัลติน นําดืม นําแข็ง ผ้าเย็น ค่าตอบแทนเจ้า
หน้าทีทีมาปฏิบัติงานประจําจุดบริการในช่วงเทศกาล และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ
.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที  4-59
 ลําดับที   6            
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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 เป็น
ต้น       

ค่าวัสดุ รวม 627,000 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 30,000 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 80,000 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 ก๊าซ  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 15,000 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

งบลงทุน รวม 2,210,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,210,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองสูบนํา จํานวน 135,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง เครืองยนต์ดีเซล สูบนํา
ได้ 1,750 ลิตรต่อนาที  จํานวน 3 เครือง คุณลักษณะ ดังนี
1. เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ใช้เครืองยนต์ดีเซล
2. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิว (100 มิลลิเมตร)
3. สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณทีกําหนด
4. ส่งนําได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
5. อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของเครืองยนต์ต้องมีครบ
ชุด พร้อมทีจะใช้งานได้
จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 62 ลําดับที 4 

เลือยยนต์ จํานวน 75,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยยนต์  ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 3  แรงม้า
เครืองยนต์ 2  จังหวะ แผ่นบังคับโซ่ยาวไม่เกิน 20 นิว ระบบสตาร์ท
ใช้ เชือกดึงสตาร์ท จํานวน 3 เครือง 
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรครุภัณฑ์ จึงจัดซือ
ตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558         
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที  4 -114
  ลําดับที 3

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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กล้องวงจรปิด (CCTV) แบบไร้สาย ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2,000,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบไร้สาย ให้แก่ชุมชน
ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนอยู่เย็นเป็น
สุข, ชุมชนสมหวังสังวาลย์ 2, ชุมชนศาลเจ้า 2, ชุมชนศรีหมอน
พัฒนา, ชุมชนละ 1 ชุดๆละ 500,000 บาท แต่ละชุดประกอบด้วย
1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงทีสําหรับติดตัง
ภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทัวไป 
คุณลักษณะพืนฐาน
1)มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
2)มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
3)ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-
off Removable (ICR)สําหรับการบันทึกภาพได้ทัง กลางวันและกลาง
คืนโดยอัตโนมัติ 
4)มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX สําหรับการแสดงภาพ
สี (Color)และไม่มากกว่า 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาว
ดํา (Black/White) 
5)มีขนาดตัวรับภาพ(Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิว 
6)มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสตําสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อย
กว่า 4.5 มิลลิเมตร 
7)สามารถตรวจจับความเคลือนไหวอัตโนมัติ(Motion Detection) ได้ 
8)สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีมีความแตกต่างของแสง
มาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range)ได้ 
9)สามารถส่งสัญญาณภาพ(Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
10)ได้รับมาตรฐาน Onvif
(Open Network Video InterfaceForum) 
11)สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
12)สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้ 
13)มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทํางานได้ตาม
มาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
14)ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตังอุปกรณ์เพิมเติมสําหรับหุ้ม
กล้อง(Housing) ทีได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า 
15)สามารถทํางานได้ทีอุณหภูมิ -10 ถึง 50 องศาเซลเซียสเป็นอย่างน้อย 
16)สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP,HTTPS,“NTP 
หรือ SNTP”, SNMP,RTSP,IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย 
17)มีช่องสําหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจําแบบ SD Card 
หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานของระบบกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ.2560 ณ วันที 11 ตุลาคม 2560
2. เครืองควบคุมกล้อง ขนาด 8 ช่อง และ Hard Disk ขนาด 8 TB
จํานวน 1 เครือง
3. จอมอนิเตอร์ ขนาด 32 นิว จํานวน 1 จอ
4. เครืองสํารองไฟ ขนาด 1 KHz จํานวน 1 เครือง
5. ตู้ RACK ขนาด 6 U จํานวน 1 ตู้
6. อุปกรณ์ใช้ในการติดตังและเซตระบบ (สายไฟ
เบอร์ ขนาด 6 Core ,Media Converter,ตู้ Box) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 3 หน้าที 20 ลําดับที 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 555,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 555,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติด จํานวน 555,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ประกอบด้วย
1. อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบ้านไผ่ จํานวน 500,000 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 42 ลําดับที 1 
2. อุดหนุนอําเภอบ้านไผ่ 25,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 4-107
 ลําดับที 2 
3. อุดหนุนจังหวัดขอนแก่น จํานวน 30,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 4-107
 ลําดับที 3

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 6,432,800 บาท
งบบุคลากร รวม 4,257,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,257,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,937,200 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน   
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 88,500 บาท
เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตังไว้ 67,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองการศึกษา 
ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท 
 - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับข้าราชการตามระเบียบฯ ตัง
ไว้ 21,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานเทศบาล จํานวน 1
 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา ในอัตรา
เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา หัวหน้าฝ่าย ในอัตราเดือน
ละ 1,500 บาท จํานวน 3 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน   

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 228,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 12,900 บาท
ค่าตอบแทนพิเศษ (เงินเดือนเต็มขัน) ตังไว้ 12,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ (เงินเดือนเต็มขัน) ของลูกจ้าง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 820,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯ พร้อมทังเงินทีได้รับจากการ
พิจารณาเลือนขันค่าตอบแทน ตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบ
แทนพิเศษของพนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงานทีมีระดับดีขึน
ไป จํานวน (3%-5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนันตามประกาศ
คณะกรรมการฯ ทีปฏิบัติหน้าทีในงานพนักงานขับรถยนต์ จํานวน  2
  อัตรา , ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา ,  ผู้ช่วยสันทนา
การ จํานวน  1  อัตรา  รวม 4 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน   
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 7,100 บาท
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างฯ ตามระเบียบฯ ตัง
ไว้ 7,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ของเทศบาล จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  

งบดําเนินงาน รวม 2,081,300 บาท
ค่าตอบแทน รวม 158,300 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,500 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 39,000  บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพือให้มีหรือเลือนวิทยฐานะ   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1893
 ลงวันที 22 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนทัว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดกากรศึกษาภาคบังคับ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมินผลงานด้านผลงานทีเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที  ตังไว้ 1,500 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประเมินผลงานด้านผลงานทีเกิด
จากการปฏิบัติหน้าที          

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างฯ และลูกจ้างประจํา ทีได้รับคํา
สังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หรือในวันหยุดราชการซึงมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 21,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 81,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานเทศบาลของกองการ
ศึกษา ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 1,586,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ , ค่าบอกรับวารสาร นิตยสาร สิงพิมพ์ต่าง ๆ  , ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บและเข้าปกหนังสือ, ค่าจ้างเหมาบริการ , ค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก
ทําการอย่างใดอย่างหนึง , ค่าติดตังประปา ติดตังไฟฟ้า ติดตังโทรศัพท์
ของกองการศึกษา, ห้องสมุดฯ, โรงเรียนสังกัดเทศบาล 2 แห่ง , ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลทัง 3 แห่ง และอืน ๆ 

-ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคารศูนย์เยาวชนฯ (Youth 
Park)

จํานวน 96,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคารศูนย์
เยาวชนฯ (Youth Park) จํานวน 1คน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองค่าอาหารและเครืองดืม ค่าของรางวัล ค่าพิมพ์
เอกสาร ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับ
การแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯ หรือหนังสือสังการ
ของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐ
วิสาหกิจ หรือเอกชน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 400,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร สําหรับเป็นค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบียเลียง ค่าเช่าที
พัก  ค่าลงทะเบียนค่าธรรมเนียมอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการให้แก่ ผู้
บริหารท้องถิน , พนักงานเทศบาล , พนักงานครูเทศบาล , ครูผู้ดูแล
เด็ก , ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างฯ  ทีได้รับคําสังให้เดินทางไป
ราชการ รวมทังเจ้าหน้าทีและครูวิทยากรแกนนํายาเสพติด (ทังนีจะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน)          

วันทีพิมพ์ : 15/8/2561  16:15:18 หน้า : 34/125



โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ทางการศึกษา เช่น ค่าวัสดุตกแต่งร้านนิทรรศการและวัสดุผลิตสือ การ
เรียน การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าวัสดุ
โฆษณาเผยแพร่ ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่า
เช่าทีพัก ฯลฯ สําหรับผู้บริหารท้องถิน ,พนักงานครูเทศบาล , นัก
เรียน , พนักงานเทศบาล , พนักงานจ้างฯ  ทีร่วมการจัดนิทรรศการแสดง
ผลงานทางการศึกษา และเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  4-38
   ลําดับที 1   

โครงการอบรมครูและศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน 300,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดอบรมครูและศึกษาดูงาน
ในประเทศ เช่น ค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์  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  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 4-91
  ลําดับที  1 

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืน
ฐานและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 150,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานและคณะกรรมการบริหาร ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ และผู้ทีเกียวข้องกับการจัดการ
ศึกษา  เช่น ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์ ค่าใบ
ประกาศนียบัตร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียง ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม
สัมมนาและการประชุมชีแจงต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการศึกษา  ค่า
ของสัมมนาคุณในการ ศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 4-42
 ลําดับที 14
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 130,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่างๆ ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซมยานพาหนะต่างๆ โดยแบ่งเป็น การซ่อมปกติ คือ การซ่อมบํารุงยาน
พาหนะทีวัสดุอะไหล่มีอายุการใช้งานปกติระหว่าง 4-6 ปี หรือระยะทางใช้
งานระหว่าง 60,000-120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน  และ
การซ่อมกลาง คือ การซ่อมบํารุงยานพาหนะทีมีอายุการใช้งานครบ 6
 ปี หรือระยะทางใช้งานครบ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึง
ก่อน เป็นต้น     
  

ค่าวัสดุ รวม 335,000 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 30,000 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 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครือง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง ถ่าน ก๊าซ  และ
วัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน          

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่
กล้องถ่ายรูป เลนส์ซูม เมมโมรีการ์ด และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่         
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วัสดุกีฬา จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูก
ปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่าย
ตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุ
กีฬา      

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 2,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของกองการศึกษา

งบลงทุน รวม 94,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้บานเลือนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตู้ 
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอ
จัดซือตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 4-118
  ลําดับที 1
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1* จํานวน 66,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 1* ให้กับกองการศึกษา จํานวน 3 เครือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  
2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี  
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
9. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 63  ลําดับที 3 
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เครืองพิมพ์ Mulifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 18,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Mulifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา ให้กับกองการศึกษา จํานวน 2 เครือง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี
1. เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน 
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
4. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
5. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ 
6. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
7. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
8. สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ 
9. สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
10. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
11. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
12. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
13. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
14. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 64 ลําดับที 5

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 52,058,400 บาท
งบบุคลากร รวม 24,793,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 24,793,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 16,990,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 49 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1893 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 2,190,000 บาท
เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล  ตังไว้ 2,190,000
 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานครูเทศบาล 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1893 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 2,673,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาล
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1893 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,732,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลฯ ตังไว้  1,777,000
 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล และเงินทีได้รับ
จากการพิจารณาเลือนขันค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและ
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงานทีมีระดับดีขึน
ไป จํานวน (3%-5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนัน ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่นฯ ทีปฏิบัติหน้าทีในงาน ผู้
ช่วยครู จํานวน  5  อัตรา, ครู (สอนเด็กอนุบาล) จํานวน 1  อัตรา ,  ผู้ช่วย
เจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี  จํานวน  2  อัตรา,  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา  รวม 9 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที มท 0809.2/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ตัง
ไว้  631,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุน
การสอน)  และเงินทีได้รับจากการพิจารณาเลือนขันค่าตอบแทน ตามผล
การประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างทีมีผลการ
ปฏิบัติงานทีมีระดับดีขึนไป จํานวน ( 3% - 5%) ของอัตราค่าตอบแทน
ก่อนในปีนันตามประกาศคณะกรรมการฯ ทีปฏิบัติหน้าทีงาน ผู้ช่วยเจ้า
หน้าทีบัญชีและการเงิน จํานวน 4 อัตรา , ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ 1
  อัตรา  รวม 5 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1893 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป (ภารโรง) ตังไว้ 324,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป (ภารโรง) ของโรงเรียน
เทศบาลบ้านไผ่ จํานวน 2 อัตรา และ โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล
สาธิตฯ จํานวน 1 อัตรา  รวม 3 อัตรา        
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1893 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 208,800 บาท
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างฯ   ตังไว้ 55,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างของ
เทศบาล จํานวน 3 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต.ที มท 0809.2/ว138
 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างฯ (บุคลากรสนับสนุนการ
สอน)   ตังไว้ 117,800 บาท 
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน)  จํานวน 5 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1893 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างทัวไป (ภารโรง) ตัง
ไว้  36,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานทัว
ไป (ภารโรง)  จํานวน 3 อัตรา      
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1893 ลงวันที 22
 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

งบดําเนินงาน รวม 18,424,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,604,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด จํานวน 288,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จํานวน 2  คน  ,  โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล
สาธิตฯ จํานวน  1  คน ,  รวมทังสิน 3 คน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561     

จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ จํานวน 192,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย   โรงเรียน
เทศบาลบ้านไผ่ จํานวน  1 คน และ โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล
สาธิตฯ จํานวน 1 คน รวมทังสิน 2 คน   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561            
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการค่าใช้จ่ายรณรงค์ ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 30,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถาน
ศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จํานวน 15,000 บาท โรงเรียนเทศบาล 2
 อนุบาลสาธิตฯจํานวน 15,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทังนีจะเบิก จ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม ของสถานศึกษา)
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 4-49
  ลําดับที 1

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้อง
ถิน (SBMLD)

จํานวน 1,000,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิน (SBMLD) ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ทีได้รับการคัดเลือก  
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทังนีจะเบิก จ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม ของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  4-39
  ลําดับที 5     

โครงการพัฒนาพนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 147,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาพนักงานครูเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ เช่น ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ ค่าทีพัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่านําดืม นํา
แข็ง ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทังนีจะเบิก จ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 52 ลําดับที 1                
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โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” สู่ “ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

จํานวน 200,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” 
สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลฯ ทีได้รับการคัดเลือก 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทังนีจะเบิก จ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้าที 15 ลําดับที 4    

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเทียวในสถาน
ศึกษา

จํานวน 100,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเทียวใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทังนีจะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม ของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้าที 15 ลําดับที 3     

โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 600,000 บาท
- เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กับโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง  
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทังนีจะเบิก จ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม ของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 4-45
 ลําดับที 22        
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โครงการสนับสนุนค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 390,000 บาท
- เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน เป็นค่าเครืองแบบนักเรียน ให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทังนีจะเบิก จ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม ของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 4-44
 ลําดับที 21          

โครงการสนับสนุนค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน จํานวน 380,000 บาท
- เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน เป็นค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทังนีจะเบิก จ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม ของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 4-44
 ลําดับที 20       

โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน 2,335,000 บาท
- เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน เป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้กับโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทังนีจะเบิก จ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม ของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 4-43
 ลําดับที 17        
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โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วนเพิม : Top Up) จํานวน 237,000 บาท
- เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน เป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวส่วน
เพิม : Top Up) ให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 2
 แห่ง 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทังนีจะเบิก จ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม ของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 4-43
 ลําดับที 18        

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 40,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้กับโรงเรียน
เทศบาลบ้านไผ่ จํานวน 20,000 บาท และโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล
สาธิตฯ จํานวน 20,000 บาท  
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทังนีจะเบิก จ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม ของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  4-39
  ลําดับที  4           

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด จํานวน 200,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดให้กับโรงเรียน
เทศบาลบ้านไผ่ จํานวน 100,000 บาท และโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล
สาธิตฯ จํานวน 100,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทังนีจะเบิก จ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม ของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 4-41
 ลําดับที 11 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จํานวน 100,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ให้กับโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ จํานวน 50,000 บาท และโรงเรียนเทศบาล 2
 อนุบาลสาธิตฯ จํานวน 50,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทังนีจะเบิก จ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม ของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 4-42
  ลําดับที 15          

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัด
ทําแผนพัฒนาทางการศึกษาดีเด่น

จํานวน 250,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินที
จัดทําแผนพัฒนาทางการศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา
ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทีได้
รับการคัดเลือก  
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทังนีจะเบิก จ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม ของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  4-38
  ลําดับที 2           

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 50,000 บาท

- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา ให้
กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทีได้รับการคัดเลือก  
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทังนีจะเบิก จ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  4-41
  ลําดับที 12
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 33,600 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง ดังนี
(1) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL โรงเรียน
ละ 9,600 บาท
(2) ระบบ Wireless Fidelity : WiFi โรงเรียนละ 7,200 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทังนีจะเบิก จ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม ของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที  4-96
  ลําดับที 1

โครงการสนับสนุนค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน จํานวน 110,000 บาท
- เพือเป็นค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับนักเรียนยากจนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทังนีจะเบิก จ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม ของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที 4-43
 ลําดับที 16    

โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน จํานวน 646,000 บาท
- เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน เป็นค่าหนังสือเรียน ให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ จํานวน 2 แห่ง 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทังนีจะเบิก จ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม ของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 4-44
 ลําดับที 19  
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โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 3,276,000 บาท
- เพือสนับสนุนอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชันอนุบาลและระดับชัน
ประถมศึกษาปีที 1 - 6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน  2
  แห่ง  
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทังนีจะเบิก จ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม ของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 4-40
 ลําดับที 9         

ค่าวัสดุ รวม 7,230,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 5,030,000 บาท

โครงการจัดซืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนเทศบาลสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ตังไว้ 1,570,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนระดับชัน
อนุบาล และประถมศึกษาปีที 1-6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน  2
  แห่ง  
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทังนีจะเบิก จ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม ของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 4-45
 ลําดับที 24  
โครงการจัดซืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ตังไว้ 3,460,000
 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนระดับชัน
อนุบาล และประถมศึกษาปีที 1-6 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลฯ จํานวน  8 แห่ง
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทังนีจะเบิก จ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม ของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 4-46
 ลําดับที 25 

วัสดุการศึกษา จํานวน 2,200,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษาในโครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้
โครงสร้างวิศวกรรมพืนฐานและพลังงานทียังยืน ให้กับโรงเรียนเทศบาล
บ้านไผ่ และโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ประกอบด้วย
1. ชุดปฏิบัติการเรียน
รู้ Learning Lab : Scientific Experiment Set Green Energy ชุด
การทดลองทางวิทยาศาสตร์พลังงานสะอาด  จํานวน 2 ชุดๆละ 299,000
 บาท
2. ชุดปฏิบัติการเรียน
รู้ Learning Lab : Learning Lab Brick Construction Set  ชุด
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ตัวต่ออัจฉริยะ  จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 189,000 บาท
3. LEARNING LAB – FORCE AND SIMPLE MACHINE แรง
และเครืองกลอย่างง่าย จํานวน 8 ชุดๆละ 4,570 บาท
4. LEARNING LAB – MOTION AND MACHINE กลไกและการ
เคลือนที จํานวน 8 ชุดๆละ 5,100 บาท
5. LEARNING LAB – ELECTRICITY AND CIRCUIT ไฟฟ้าและ
วงจรไฟฟ้า จํานวน 8 ชุดๆละ 8,240 บาท
6. LEARNING LAB – ELECTROMAGNETISM AND MOTOR 
แม่เหล็กไฟฟ้าและมอเตอร์ จํานวน 8 ชุดๆละ 7,600 บาท
7. LEARNING LAB – GAS AND PNEUMATICS แก๊สและนิวเม
ติก จํานวน 8 ชุดๆละ 6,200 บาท
8. LEARNING LAB – ROBOT  หุ่นยนต์ จํานวน 8 ชุดๆละ 8,900
 บาท
9. LEARNING LAB – VIBRO AND GYRO ไวโบรและโจ
โร จํานวน 8 ชุดๆละ 6,600 บาท
10. LEARNING LAB – ROBOTICS WORKSHOP ชุดการทดลอง
แขนกลควบคุมแบบไร้สาย จํานวน 4 ชุดๆละ 15,250 บาท
11. LEARNING LAB – S4A  PROGRAMMING BRICKS ชุด
การทดลองสมองกลระบบอัตโนมัติ จํานวน 4 ชุดๆละ 18,500 บาท
12. Green Mechanism Basic Set ชุดการทดลองพลังงานเพือสิง
แวดล้อม จํานวน 2 ชุดๆละ 9,800 บาท
13. Green Mechanism Ball Track ชุดการทดลองรางกลิง
บอล จํานวน 2 ชุดๆละ 19,500 บาท
14. Green Mechanism Energy Power Box ชุดการทดลอง
พลังงานเพือสิงแวดล้อม จํานวน 2 ชุดๆละ 9,800 บาท
15. Green Mechanism Jumbo Base Grids ฐานรองชุดต่อ
พลังงานเพือสิงแวดล้อม จํานวน 2 ชุดๆละ 11,800 บาท
16. Solar Master ชุดการทดลองพลังงานแสงอาทิตย์ชุดทดลองระดับ
กลาง จํานวน 2 ชุดๆละ 12,900 บาท
17. SUPER WATER POWER ชุดการทดลองพลังงานนํา ชุด
สมบูรณ์ จํานวน 2 ชุดๆละ 12,900 บาท
18. Electricity Discovery ชุดการทดลองรถพลังงานไฟฟ้า จํานวน 2
 ชุดๆละ 9,950 บาท
19. ชันวางหนังสือคู่มือ  จํานวน 8 ชุดๆละ 1,900 บาท
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20. กล่องสําหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษาขนาดเล็ก ขนาดไม่น้อย
กว่า 140 X 180 X 50 มม. จํานวน 80 ชุดๆละ 285 บาท
21. ภาพประกอบและตัวอักษร ชุดสะเต็มศึกษา เพือส่งเสริมการออกแบ
บนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความหนา 0.25 ซม. จํานวนพืนทีรวมไม่น้อย
กว่า 30 ตารางเมตร ด้านหลังห้องเป็นผนังจําลอง ด้านหลังห้องเป็นผนังที
ออกแบบให้สามารถจําลองโมเดลต่าง ๆ บนผนังได้ เพือให้นักเรียนสร้าง
สรรค์ผลงานของตนเองได้อย่างไม่จํากัด ขนาดไม่น้อยกว่า 450 X 100
 ตารางเซนติเมตร ตัวอักษรอะครีลิกสีสันสวยงามหน้าห้อง จํานวน 2 ชุดๆ
ละ 165,510 บาท
22. ชุดสือตัวต่อถอดประกอบ สําหรับการเรียนรู้ 
     - โครงสร้างรูปทรงสีเหลียม 3 ชัน 9 ช่อง ขนาดไม่น้อย
กว่า 370 X 1,300 X 1,100 มม. จํานวน 2 ชุดๆละ 18,500 บาท
     - โครงสร้างรูปทรงสีเหลียม 4 ชัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 1,000 X 360 X 1,050 มม. จํานวน 6 ชุดๆละ 22,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 31,32 ลําดับที 1,2

ค่าสาธารณูปโภค รวม 590,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 420,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลทัง 2 แห่ง 
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 170,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาลให้กับโรงเรียนสังกัด
เทศบาล ทัง 2  
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งบลงทุน รวม 1,300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,000,000 บาท
ครุภัณฑ์การศึกษา
เครืองเล่นพัฒนาการเด็ก จํานวน 1,000,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก ให้แก่โรงเรียนเทศบาล
บ้านไผ่ จํานวน 4 ชุด ตังไว้ 500,000 บาท ประกอบด้วย
ชุดที 1 ประกอบด้วย กระดานลืนแบบโค้งเกลียว 1 ตัว มีบันไดปีน
ป่าย และมีกระดานลืนตรงจากบนลงล่าง มีชิงช้าสําหํารับเล่นอย่างน้อย 2
 ตัว มีบ้านหลังเล็กเป็นทีพักคอย โครงสร้างมันคงแข็ง
แรง ขนาด 500 x 290 x 250 ซม.
ชุดที 2 ประกอบด้วย กระดานลืน 3 ตัว มีบันไดปีนป่าย มีทีพักบน
หอคอย ข้างบนมีรูปตัวปลาไว้เป็นหลังคากันแดด โครงสร้างมันคงแข็ง
แรง ขนาด 480 x 230 x 280 ซม.
ชุดที 3 ประกอบด้วย กระดานลืน 3 ตัว มีบันไดปีนป่าย มีบ้านการ์ตูนหลัง
เล็กไว้เป็นทีพักคอย โครงสร้างมันคงแข็งแรง ขนาด 360 x 220 x 250
 ซม.
ชุดที 4 ประกอบด้วย กระดานลืนอย่างน้อย 3 ตัว มีบันไดปีนป่าย มี
ชิงช้า บนบ้านมีทีพักคอย มีหลังคาบนบ้าน โครงสร้างมันคงแข็ง
แรง ขนาด 520 x 390 x 280 ซม.
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอ
จัดซือตามราคาท้องตลาด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 64  ลําดับที 6
2.เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 2
 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 4 ชุด ตังไว้ 500,000
 บาท ประกอบด้วย
ชุดที 1 ประกอบด้วย กระดานลืนแบบโค้งเกลียว 1 ตัว มีบันไดปีน
ป่าย และมีกระดานลืนตรงจากบนลงล่าง มีชิงช้าสําหํารับเล่นอย่างน้อย 2
 ตัว มีบ้านหลังเล็กเป็นทีพักคอย โครงสร้างมันคงแข็ง
แรง ขนาด 500 x 290 x 250 ซม.
ชุดที 2 ประกอบด้วย กระดานลืน 3 ตัว มีบันไดปีนป่าย มีทีพักบน
หอคอย ข้างบนมีรูปตัวปลาไว้เป็นหลังคากันแดด โครงสร้างมันคงแข็ง
แรง ขนาด 480 x 230 x 280 ซม.
ชุดที 3 ประกอบด้วย กระดานลืน 3 ตัว มีบันไดปีนป่าย มีบ้านการ์ตูนหลัง
เล็กไว้เป็นทีพักคอย โครงสร้างมันคงแข็งแรง ขนาด 360 x 220 x 250
 ซม.
ชุดที 4 ประกอบด้วย กระดานลืนอย่างน้อย 3 ตัว มีบันไดปีนป่าย มี
ชิงช้า บนบ้านมีทีพักคอย มีหลังคาบนบ้าน โครงสร้างมันคงแข็ง
แรง ขนาด 520 x 390 x 280 ซม.
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอ
จัดซือตามราคาท้องตลาด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 64 ลําดับที 7

วันทีพิมพ์ : 15/8/2561  16:15:18 หน้า : 51/125



ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 
2 อนุบาลสาธิตฯ

จํานวน 150,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต เทศบาลเมืองบ้านไผ่
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทังนีจะเบิก จ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 )  หน้าที  4-49
  ลําดับที  3           

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล
บ้านไผ่

จํานวน 150,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่  
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทังนีจะเบิก จ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 )  หน้าที  4-49
  ลําดับที  2           

งบเงินอุดหนุน รวม 7,540,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,540,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 7,210,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 8 แห่ง   ได้แก่ โรงเรียน
บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ ,โรงเรียนหนองลุมพุก, โรงเรียนบ้านไผ่
ประถมศึกษา,โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ,โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยง
อุทิศ, โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ, โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่, โรงเรียน
บ้านเกิง 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทังนีจะเบิก จ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และเบิกหักผลักส่ง
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม ของสถานศึกษา)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 4-103
  ลําดับที 2
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เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา ให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาล

จํานวน 330,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการ
ศึกษาให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลฯ จํานวน 9 แห่ง ตัง
ไว้  330,000 บาท ได้แก่
1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านไผ่ ตังไว้  50,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที  4-103
 ลําดับที 1
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ จํานวน  35,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที  4-103
 ลําดับที 3
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกิง  จํานวน  35,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที  4-104
 ลําดับที 4
4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา จํานวน  35,000  บาท
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที  4-104
 ลําดับที 5
5. อุดหนุนโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ  จํานวน  35,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที  4-104
 ลําดับที 6
6. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิงยงอุทิศ จํานวน  35,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที  4-105
 ลําดับที 7
7. อุดหนุนโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ จํานวน  35,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที  4-105
 ลําดับที 9
8. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก จํานวน  35,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที  4-105
 ลําดับที 10
9. อุดหนุนโรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ จํานวน  35,000  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที  4-105
 ลําดับที 8
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งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 8,037,300 บาท
งบบุคลากร รวม 4,759,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,759,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,205,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 11 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1875 ลงวันที 21
 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เงินวิทยฐานะ จํานวน 336,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของครูผู้ดูแลเด็ก 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1875 ลงวันที 21
 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,091,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลฯ ตังไว้  218,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาล และเงินทีได้รับ
จากการพิจารณาเลือนขันค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและ
ค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงานทีมีระดับดีขึน
ไป จํานวน (3%-5%) ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนัน ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่นฯ ทีปฏิบัติหน้าทีในงาน ผู้
ช่วยบรรณารักษ์ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไปของเทศบาล  ตังไว้  216,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ปฏิบัติหน้าทีในงาน ผู้
ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจฯ  ตังไว้ 657,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ปฏิบัติหน้าทีใน
งาน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 5 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1875 ลงวันที 21
 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

วันทีพิมพ์ : 15/8/2561  16:15:18 หน้า : 54/125



เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 127,100 บาท
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างทัวไป  ตังไว้ 24,000
 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างทัวไปของ
เทศบาล จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2
/ว138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน   
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตัง
ไว้ 103,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
ของเทศบาล จํานวน 5 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1875 ลงวันที 21
 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

งบดําเนินงาน รวม 3,128,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 34,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ
- เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว1875 ลงวันที 21
 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ค่าใช้สอย รวม 2,506,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด จํานวน 288,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าทีในงานรักษาความ
สะอาด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ ทัง 3 แห่ง รวม 3 คน

จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ จํานวน 192,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติหน้าทีในงานรักษาความ
ปลอดภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 1 คน และศูนย์
เรียนรู้ของเทศบาล (ห้องสมุด) จํานวน 1 คน รวม 2 คน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ

จํานวน 300,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับ
ประเทศ เช่น ค่าเบียเลียงนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ค่าชุดนักกีฬา  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  ค่า
เวชภัณฑ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าเช่าทีพัก   และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นใน
การดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 33 ลําดับที  4

โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ เช่น ค่าวัสดุเครืองเขียนและอุปกรณ์   ค่าวัสดุตกแต่งร้าน
นิทรรศการ วัสดุผลิตสือ  เงินรางวัล  ของรางวัล  ค่าป้ายไวนิล ค่าพิธี
เปิด-ปิด ค่าพิธีการ  ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  เป็นค่า
เงินรางวัลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาเวที เครืองขยาย
เสียง ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสินการประกวดต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 32-33  ลําดับที 3

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่ง
ชาติ เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าวัสดุ  ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  นําดืม นํา
แข็ง  ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าเครืองเสียง ค่ามหรสพ  ค่าตกแต่ง
สถานที  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหารทําการนอกเวลา และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้าที 20 ลําดับที 1           
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โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําสภา
เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์
สํานักงาน  ค่าเอกสารและสิงตีพิมพ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือง
ดืม นําแข็ง ค่าเช่าเหมายานพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าเบียเลียง  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที  4-39
  ลําดับที 6          

โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 20,000 บาท

- เพือสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลเมืองบ้านไผ่ทัง 3 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19  มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 35 ลําดับที 8    

โครงการสนับสนุนค่าเครืองแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 14,000 บาท

- เพือสนับสนุนค่าเครืองแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลเมืองบ้านไผ่ทัง 3 แห่ง 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19  มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 35 ลําดับที 7

โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 262,000 บาท

- เพือสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5
 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลเมืองบ้านไผ่ทัง 3 แห่ง 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19  มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที  1 หน้าที 16 ลําดับที 6   
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โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

จํานวน 10,000 บาท

- เพือสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลเมืองบ้านไผ่ทัง 3 แห่ง 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19  มิถุนายน 2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 34 ลําดับที  5 

โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

จํานวน 10,000 บาท

- เพือสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลเมืองบ้านไผ่ทัง 3 แห่ง 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19  มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 34 ลําดับที 6    

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าพิธีปด-ปิด ค่าวัสดุที
เกียวข้องกับกิจกรรม ค่าวัสดุกีฬา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเกียรติบัตร ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่านําดืม นําแข็ง และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ทังนีจะเบิก จ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 2 หน้าที 17  ลําดับที 1     

โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล จํานวน 760,000 บาท
- เพือสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 3  แห่ง  
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวัน
ที 19  มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน และจะเบิกหักผลัก
ส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ในนามของสถานศึกษา) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 4-41
 ลําดับทีที 10         
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ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 300,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ จํานวน 3 แห่ง 
- เป็นไปตามหนังสือสังการ ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3301 ลงวันที 14
 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรอง
รับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 4-46
 ลําดับที 26  

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        

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

วัสดุการศึกษา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ สือ
การเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานลืนพลาสติก เบาะยืดหยุ่น เบาะ
ยูโด และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 138,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ศูนย์เรียนรู้
เทศบาล (ห้องสมุด) , สนามเทนนิส , ลานกีฬาอเนกประสงค์ (โนนสว่าง) 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาลให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ศูนย์
เรียนรู้เทศบาล (ห้องสมุด) , สนามเทนนิส , ลานกีฬาอเนกประสงค์ (โนน
สว่าง) 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 28,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ศูนย์เรียนรู้
เทศบาล (ห้องสมุด)  

วันทีพิมพ์ : 15/8/2561  16:15:18 หน้า : 59/125



งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ชันวางหนังสือ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางหนังสือ สําหรับใช้ในอาคาร Youth Park
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอ
จัดซือตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 4-119
  ลําดับที 7

ติดตังผ้าม่านภายในอาคาร Youth Park จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าติดตังผ้าม่านภายในอาคาร Youth Park 
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอ
จัดซือตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 4-119
  ลําดับที 8

โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี จํานวน 10 ทีนัง จํานวน 23,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี จํานวน 10 ทีนัง สําหรับใช้
ในอาคาร Youth Park จํานวน 1 ชุด
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอ
จัดซือตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 4-119
  ลําดับที 6
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1* จํานวน 44,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 1 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 (โนน
สว่าง) จํานวน 2 เครือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  
2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี  
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
9. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 63 ลําดับที 4        
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เครืองพิมพ์ Mulifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 18,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Mulifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 (โนนสว่าง) จํานวน 2
 เครือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน 
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
4. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
5. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ 
6. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
7. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
8. สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ 
9. สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
10. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
11. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
12. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
13. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
14. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 64 ลําดับที 5

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 4,179,700 บาท
งบบุคลากร รวม 3,075,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,075,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,462,900 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  6  อัตรา  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิง
แวดล้อม ในอัตราเงินเดือนละ 5,600  บาท จํานวน  1  อัตรา        

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 121,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อมในอัตราเดือนละ 5,600 บาท จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่งหัวหน้า
ฝ่าย ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท จํานวน 3 อัตรา       

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 259,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1  อัตรา 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 152,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลทีปฏิบัติงานกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม พร้อมทังเงินทีได้รับจากการ พิจารณาเลือน
ขันค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงาน ทีมีระดับดีขึน
ไป  จํานวน (3% - 5%)  ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนันตามประกาศ
คณะกรรมการฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ    1   อัตรา         

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา         

งบดําเนินงาน รวม 1,104,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 86,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมาช่วยราชการ   เงิน
ทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว เงินรางวัล  ฯลฯ       

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

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ของพนักงานและลูกจ้างทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ   

ค่าใช้สอย รวม 598,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดสํานักงาน อาคารกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อมชันบน-ล่าง รวมทังห้องสุขา ทังหมดใน
อาคาร  จํานวน 1 อัตรา

ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกทําความสะอาด สํานักงาน ค่า
จ้างเหมาบุคคลภายนอกบันทึกข้อมูล ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่ารับวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมา บริการต่าง ๆ
  เช่น  ทําประปา  ค่าจ้างแรงงาน  ทําอุปกรณ์สิงของต่างๆ  และจ้าง
เหมาบริการในภารกิจ ทีเกียวข้องกับกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 

ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพือปฏิบัติงานในตําแหน่งเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล จํานวน 192,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและงานต่างๆด้าน
ธุรการ  จํานวน  2 อัตรา 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ 
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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 เป็น
ต้น       

ค่าวัสดุ รวม 390,000 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 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       

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 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง ถ่าน ก๊าซ  และ
วัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง แผงป้อนอักขระหรือแป้น
พิมพ์ เมาส์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์      
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาอาคารกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ฯลฯ
           

งานโรงพยาบาล รวม 1,096,500 บาท
งบบุคลากร รวม 324,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 324,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 306,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  1  อัตรา  

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 จํานวน 1 อัตรา  

 

งบดําเนินงาน รวม 252,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ของพนักงานและลูกจ้างทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 217,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก  ค่ารับวารสาร ค่าเย็บปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณราและเผย
แพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่า
ติดตังโทรศัพท์ และทีเกียวกับภารกิจกองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม          

ค่าจ้างเหมาพนักงานพ่นสารเคมีและควบคุมโรค จํานวน 192,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงงานบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพ่นสารเคมีและควบ
คุมโรค จํานวน 2 อัตรา

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
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ชุดเครืองมือผ่าตัด เปลหามคน
ไข้ เครืองมือวิทยาศาสตร์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุวิทยา
ศาสตร์       

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

งบเงินอุดหนุน รวม 520,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 520,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 520,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนงบประมาณให้กับชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยคณะกรรมการชุมชน จัดทําโครงการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขให้
เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ดังนี
1. ชุมชนประปาบ้านไผ่ จํานวน  20,000 บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
2. ชุมชนจัดสรร จํานวน  20,000  บาท
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
3. ชุมชนยิงยง  จํานวน   20,000  บาท
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
4. ชุมชนหนองลุมพุก จํานวน   20,000  บาท
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
- โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯ
5. ชุมชนตลาด 1 2 3 จํานวน   20,000   บาท
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯ
6. ชุมชนศรีหมอนพัฒนา จํานวน  20,000   บาท
- โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
7. ชุมชนเจ้าเงาะสัมพันธ์ จํานวน  20,000   บาท
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
8. ชุมชนหลักสิบสี จํานวน  20,000   บาท
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- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (
ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
9. ชุมชนศาลเจ้า จํานวน   20,000   บาท
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
10. ชุมชนสมประสงค์พัฒนา จํานวน   20,000   บาท
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้าวรงงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
11. ชุมชนสมหวังสังวาล จํานวน   20,000  บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
12. ชุมชนโนนสว่าง จํานวน   20,000  บาท
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
- โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (
ศูนย์เพือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
13. ชุมชนโนนสะอาด จํานวน   20,000   บาท
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
14. ชุมชนคลองชลประทาน จํานวน   20,000   บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
15. ชุมชนห้วยทราย จํานวน   20,000   บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯ
16. ชุมชนบ้านไผ่เก่า จํานวน   20,000   บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
17. ชุมชนสุมนามัย จํานวน   20,000   บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
18. ชุมชนพระธรรมสาร  จํานวน   20,000   บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย  พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
19. ชุมชนขนมจีน 2000 จํานวน   20,000   บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
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- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
20. ชุมชนแสงทองประชาสรรค์ จํานวน   20,000   บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
21. ชุมชนกกแดง จํานวน   20,000  บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
22. ชุมชนบ้านข่าพัฒนา จํานวน   20,000   บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
23. ชุมชนหมู่สีพัฒนา จํานวน    20,000   บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
24. ชุมชนปอบิด จํานวน    20,000   บาท
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
25. ชุมชนโพธิสวรรค์  จํานวน    20,000   บาท
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
- โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพฯ
- โครงการช่วยช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้า
วรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ
26. ชุมชนโนนสวรรค์  จํานวน    20,000   บาท
- โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
- โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) เพิม
เติม/เปลียนแปลง ฉบับที 4 หน้าที 46 ลําดับที 1

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 550,600 บาท
งบบุคลากร รวม 476,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 476,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 356,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1 อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ทีปฏิบัติงานกองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม พร้อมทังเงินทีได้รับจากการ พิจารณาเลือนขันค่าตอบ
แทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
จ้างทีมีผลการปฏิบัติงานทีมีระดับดีขึนไป  จํานวน (3% - 5%)  ของอัตรา
ค่าตอบแทนก่อนในปีนันตามประกาศคณะกรรมการฯ จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
 -เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ   ตัง
ไว้  12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 1 อัตรา         

งบดําเนินงาน รวม 74,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 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 40,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   ค่ารับ
วารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมา บริการต่างๆ  ทําอุปกรณ์สิงของ
ต่างๆ    และค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพนําเสีย  และจ้างเหมาบริการใน
ภารกิจ ทีเกียวข้องกับกองสาธารณสุขฯ  ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการชาวบ้านไผ่ร่วมใจลดการใช้นํามันทอดซํา จํานวน 10,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้  แก่กลุ่มประชาชนผู้
บริโภค/กลุ่มนักเรียนในโรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับ
การอบรม ค่าจัดทําสือประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซือชุดทดสอบนํามันทอด
ซํา ค่าจัดซือนํามันทอดซํา ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่า
ถ่ายเอกสารสิงพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.1/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558, พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2560, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที 18 ตุลาคม 2560, ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 306 ลงวันที 31 มกราคม 2561
, ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/ว 629 ลงวันที 7 มีนาคม 2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 4-56
 ลําดับที 5       
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โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใส่ใจสิงแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้
ประกอบการค้าตลาดสด/แผงลอยจําหน่าย อาหาร/ผู้ประกอบการค้าโรง
อาหารในสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง และเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าทํา
สือประชาสัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลา
ราชการ ค่าจัดซือชุดทดสอบความปลอดภัยด้านอาหาร และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560, ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที 18 ตุลาคม 2560
, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 306 ลงวันที 31 มกราคม 2561,ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 629 ลงวันที 7 มีนาคม 2561
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 4-57
 ลําดับที 6        

โครงการสถานประกอบการสะอาดปลอดภัยอนามัยสิงแวดล้อมดี จํานวน 10,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทํางาน ค่าจัดอบรมผู้ประกอบการ
สถานประกอบการ โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ค่าจัด
ทําสือประชาสัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560, ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที 18 ตุลาคม 2560
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที 16 มกราคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0810.5/ว 627 ลงวันที 7 มีนาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 43 ลําดับที 1        

ค่าวัสดุ รวม 16,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ชุดเครืองมือผ่าตัด เปลหามคน
ไข้ เครืองมือวิทยาศาสตร์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุวิทยา
ศาสตร์       

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        
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 2,910,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,191,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,191,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 561,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  2  อัตรา   

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
-เงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ตัง
ไว้  30,000  บาท   
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุข ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนทีสุด  ที มท
  0819.2/5103 
ลงวันที 24 กุมภาพันธ์ 2549 ได้ส่งประกาศ ก.ท.จ
.ขอนแก่น เรือง กําหนดให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินเพิมสําหรับตําแหน่ง
ทีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข         

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 558,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลทีปฏิบัติงานกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม พร้อมทังเงินทีได้รับจากการ พิจารณาเลือน
ขันค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงานทีมีระดับดีขึน
ไป  จํานวน (3% - 5%)  ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนันตามประกาศ
คณะกรรมการฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 1,628,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,368,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกทําความสะอาดสํานักงาน ค่าจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกบันทึกข้อมูล ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
รับวารสาร ค่าเย็บปกหนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น  ทํา
ประปา ค่าจ้างแรงงานทําอุปกรณ์สิงของต่างๆ  และจ้างเหมาบริการใน
ภารกิจทีเกียวข้องกับ กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม 

ค่าจ้างเหมาบุคลากรทําความสะอาดอาคารศูนย์บริการฯและดูแลเครืองมือ
เครืองใช้ให้ปราศจากเชือ ประจําศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 192,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรทําความสะอาดอาคารศูนย์บริการฯและ
ดูแลเครืองมือเครืองใช้ให้ปราศจากเชือ  จํานวน  2  อัตรา

ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพือปฏิบัติงานในตําแหน่งเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล จํานวน 192,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและงานต่างๆ ของ
ศูนย์บริการสาธารสุขฯ จํานวน  2 อัตรา

ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 864,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  จํานวน  9 อัตรา
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุก จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ   ค่าอาหารว่างเครืองดืม ค่าอาหาร   ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์   ค่าวัสดุสํานักงาน และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 4-56
 ลําดับที 4         

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 เป็น
ต้น       

ค่าวัสดุ รวม 97,000 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

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 52,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง ถ่าน ก๊าซ  และ
วัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน         
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ชุดเครืองมือผ่าตัด เปลหามคน
ไข้ เครืองมือวิทยาศาสตร์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุวิทยา
ศาสตร์       

ค่าสาธารณูปโภค รวม 163,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ฯลฯ  
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าประปา  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ฯลฯ  
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือนที และให้หมายความ
รวมถึง ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บํารุงรักษาสาย

งบลงทุน รวม 91,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 91,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กบานเลือนกระจกสูง จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจกสูง  จํานวน  2 หลัง ๆ
 ละ 7,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. ตู้เอกสารเหล็กบานเลือนกระจก จัดเก็บ 4 ชัน
2. ผลิตจากแผ่นเหล็ก ความหนาไม่ตํากว่า 0.6 มม. พ่นสี เคลือบสาร
ป้องกันสนิม แผ่นกระจกหนา ไม่น้อยกว่า 3 มม.
3. บานเลือนกระจก 2 ประตู พร้อมกุญแจล็อก
4. แผ่นชันวางปรับระดับได้ 3 แผ่น
5. ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 91.4 x 45.7 x 182.9 ซม. / ตู้
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอ
จัดซือตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4  หน้าที 67  ลําดับที 1    

วันทีพิมพ์ : 15/8/2561  16:15:19 หน้า : 73/125



โต๊ะพร้อมเก้าอีสํานักงาน จํานวน 11,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 11,500
 บาท เพือใช้ประจําศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
โต๊ะเหล็ก มีคุณลักษณะ ดังนี
1. โครงโต๊ะผลิตจากแผ่นเหล็กทําสี
2. ลินชักด้านขวา 3 ลินชัก ลินชักกลาง 1 ลินชัก พร้อมกุญแจล็อก
ลินชัก 2 ชุดกุญแจ
3. เสริมคานเหล็กด้านล่างเพิมความแข็งแรง ใช้เป็นทีพักเท้าขณะนังทํา
งานได้
4.ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 120 x 68 x 75 ซม. / ตัว
เก้าอี มีคุณลักษณะ ดังนี
1. เก้าอีสํานักงาน
2. พนักพิงสูง นังสบาย พร้อมทีพักแขน 
3. สามารถหมุนเก้าอีได้รอบตัว
4. ปรับระดับความสูงของเก้าอีได้ สูง-ตํา ได้
5. รองรับนําหนักได้สูงสุด 100 กก.
6. ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 56 x 61 x 87-97 ซม. / ตัว
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอ
จัดซือตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4  หน้าที 67 ลําดับที 2    

พัดลมดูดอากาศ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมดูดอากาศ จํานวน 10 ตัว ๆละ 2,000  บาท  
เพือใช้ประจําทีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. ใบพัดระบายอากาศขนาด 10 นิว แบบดูดอากาศออก
2. มีหน้ากากตะแกรง 
3.ใบพัดถอดทําความสะอาดได้
4. ปรับแรงลมได้ 2 ระดับ (High / Low)
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอ
จัดซือตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4  หน้าที 67  ลําดับที 3  
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ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครืองตรวจระดับไขมันในกระแสเลือด จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตรวจระดับไขมันในกระแสเลือด จํานวน 2
 เครืองๆ ละ 15,000  บาท  เพือใช้ประจําทีศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ คุณลักษณะ ดังนี   
1. ตรวจวิเคราะห์โดยใช้หลัก Reflectance  Photometry   โดยใช้
เลือดในการตรวจ 15-40 ไมโครลิตร   
2. ใช้เวลาในการตรวจ ไม่เกิน 2 นาที (ขึนอยู่กับชนิดแถบทดสอบ)
3. ให้ผลการทดสอบทีมีความถูกต้องและแม่นยําสูง
4. ใช้แบตเตอรี ขนาด AAA หรือ AA
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงขอ
จัดซือตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4  หน้าที 69  ลําดับที 6    

เครืองตรวจวัดระดับนําตาลในกระแสเลือด จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตรวจวัดระดับนําตาลในกระแส
เลือด  จํานวน  2  เครือง ๆ ละ 2,000  บาท  เพือใช้ประจําทีศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี   
1. หน้าจอ LCD Backlight สีดํา ตัวอักษรสีขาว เพือความชัดเจนในการ
อ่านค่า
2. หน่วยการวัด mg/dL
3. ช่วงของการแสดงผล : 10 - 600 mg/dL
4. มีโหมดการวัด 4 โหมด คือ General,AC,PC และ QC 
5. อ่านค่ารวดเร็ว 5 วินาที
6. มีปุ่มปลดแถบทดสอบออกจากเครือง เพือความสะดวก
7. บันทึกค่า ได้ 1,000 ครัง
8. แสดงค่าเฉลียผลการตรวจนําตาลในช่วงระหว่าง 7,14,21,28,60
 และ 90 วันได้
9. ใช้แบตเตอรีขนาด 1.5V (ใช้ถ่านอัลคาไลน์ AAA)
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอ
จัดซือตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4  หน้าที 69  ลําดับที 5    
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เครืองวัดความดันโลหิต จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองวัดความดันโลหิต  จํานวน  2  เครือง ๆ
 ละ  2,500  บาท เพือใช้ประจําทีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง
บ้านไผ่
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1. สามารถบอกค่าความดันโลหิต และอัตราการเต้นหัวใจและมีการแจ้ง
เตือน  
2. กรณีหัวใจเต้นผิดจังหวะบันทึกค่าความดันโลหิตย้อนหลังได้อย่าง
น้อย 30
3. ค่ามี Adapter โดยสามารถเสียบปลักใช้งานได้ 
4. สามารถใช้ถ่าน ขนาด AA หรื AAA ได้
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอ
จัดซือตามราคาท้องตลาด
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4  หน้าที 68  ลําดับที 4    

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,900 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน 1
 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
1. มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts) 
2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4  หน้าที 70 ลําดับที 7    

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสงเคราะห์เครืองกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองกันหนาวให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ทัง 39
 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เช่น เสือกันหนาว ผ้าห่ม ถุงมือ  ถุง
เท้า หมวก และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในการดําเนินงานตามโครงการ เพือ
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย  ในเขตเทศบาลฯ และค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0624/ว 7269
  ลงวันที  3  ธันวาคม  2558 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. 2556
 ข้อ 5.1.14
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 4-54
 ลําดับที  1        
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โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ

จํานวน 20,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการอบรม  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม    ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และพระ
ราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที  4-75
 ลําดับที 1  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 809,800 บาท
งบบุคลากร รวม 809,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 809,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 773,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  2  อัตรา    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย จํานวน 2 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาท 

งานไฟฟ้าถนน รวม 9,571,700 บาท
งบบุคลากร รวม 4,793,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,793,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 410,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  1 อัตรา  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 3,306,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน  13  อัตรา 
เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 53,800 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษ ตังไว้  53,800   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจํา  ในกรณีเงินเดือนถึงขัน
สูงสุดของอันดับ  จํานวน  4  อัตรา         

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 998,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา และ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน  2  อัตรา  รวม 6  อัตรา            

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 4 อัตรา และพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน  2  อัตรา  รวม 6 อัตรา         
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งบดําเนินงาน รวม 3,619,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการ        

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
ประจําทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ         

ค่าใช้สอย รวม 1,164,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
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 300,000 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 เป็น
ต้น  

ค่าวัสดุ รวม 2,325,800 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 400,000 บาท

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

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 690,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํา
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุก่อสร้าง         

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 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 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง ถ่าน ก๊าซ  และ
วัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน        

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุ
เครืองแต่งกาย

วัสดุสํารวจ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครืองมือแกะ
สลัก เครืองมือดึงสายโทรศัพท์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุสํารวจ

งบลงทุน รวม 558,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 558,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครืองเจาะสกัดคอนกรีต จํานวน 78,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจาะสกัดคอนกรีตไฟฟ้าแบบ
กระแทก จํานวน 1 เครือง โดยมีรายละเอียด ดังนี กําลังของมอเตอร์ไม่
น้อยกว่า 1,750 วัตต์ อัตรากระแทกทีความเร็วพิกัดไม่น้อยกว่า 1,300
 ครัง/นาที 
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอ
จัดซือตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้า 66 ลําดับที 3 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตัง จํานวน 480,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตัง ประกอบ
ด้วย โคมไฟ เสาไฟ หลอดไฟ LED แผงโซล่าเซลล์ แบตเตอรี ฯลฯ
 จํานวน 16 ชุดๆละ 30,000 บาท ติดตังทีสวนสุขภาพของเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ คุณลักษณะ ดังนี
1. โคมไฟผลิตจากวัสดุกันสนิม มีช่องยึดติดกับก้านเสาไฟขนาด 2 นิว
2. เสาไฟผลิดจากเหล็กกลมทาสีกันสนิม สูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร
3. หลอดไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์ คลอบด้วยเลนส์นูน ให้แสง
สีขาว สว่างแบบเป็นวงกว้าง เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 เมตร
4. แผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์ มีช่องยึดติดกับก้านเสาไฟ
5. แบตเตอรี แบตลิเธียมไอออน อยู่ในช่องเก็บหลังโคมไฟ อายุการใช้
งานไม่น้อยกว่า 1,000 รอบชาร์ต (3-4 ปี) 
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอ
จัดซือตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 66 ลําดับที 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ค่าขยายเขตประปา จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล  ตามทีการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่ แจ้งรายละเอียดให้ทราบกิจการของรัฐ
หรือเป็นการอุดหนุนเพือดําเนินการอืนๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559,  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 4-101
 ลําดับที 1 

ค่าขยายเขตไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล ตามทีการประปาส่วน
ภูมิภาคอําเภอบ้านไผ่  แจ้งรายละเอียด ให้ทราบกิจการของรัฐหรือเป็น
การอุดหนุนเพือดําเนินการอืนๆ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559,  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 3
 เมษายน 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 4-102
 ลําดับที 2         

งานสวนสาธารณะ รวม 2,948,400 บาท
งบบุคลากร รวม 404,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 404,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 404,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  รวม  1  อัตรา   

งบดําเนินงาน รวม 2,024,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,824,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,824,000 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               
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ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 190,000 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 520,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,400 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 20,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 2 เครือง ขนาด 22
 นิว เป็นเครืองตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครืองยนต์ แบบมือถือ ใช้เครืองยนต์
เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซี
ซี  เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2
 ด้าน 
จัดซือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 66 ลําดับที 5

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้สถานีรถไฟบ้านไผ่ (กองการ
ศึกษา)

จํานวน 500,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้สถานีรถไฟบ้านไผ่ ราย
ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 30 ลําดับที 4 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 20,369,800 บาท
งบบุคลากร รวม 5,313,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,313,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 849,000 บาท

- เงินเดือนพนักงาน (กองช่าง)  ตังไว้  376,700  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล จํานวน 1 อัตรา 
- เงินเดือนพนักงาน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตังไว้  472,300
บาท        
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน  1  อัตรา                     
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,000 บาท
-ค่าตอบแทนรายเดือน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตังไว้ 42,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญ
การพิเศษ อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 1 อัตรา

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 2,650,400 บาท
- ค่าจ้างลูกจ้างประจํา (กองช่าง)  ตังไว้  478,300  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจําทีปฏิบัติทีงานกองช่าง จํานวน 2
 อัตรา        
- ค่าจ้างลูกจ้างประจํา (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตัง
ไว้   2,172,100  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจําทีปฏิบัติงานทีกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม จํานวน 9
 อัตรา    

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 25,800 บาท
-เงินค่าตอบแทนพิเศษ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตังไว้ 25,800
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําในกรณีเงินเดือนถึงขันสูง
สุดของอันดับ จํานวน 3  อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,612,900 บาท
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองช่าง)  ตังไว้  142,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานกองช่าง พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  จํานวน  1 อัตรา       
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)   ตัง
ไว้ 1,470,500   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลทีปฏิบัติงานกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม พร้อมทังเงินทีได้รับจากการ พิจารณาเลือน
ขันค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงาน ทีมีระดับดีขึนไป  จํานวน (3% - 5%
)  ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนันตามประกาศคณะ
กรรมการฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3  อัตรา  และพนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 9 อัตรา รวม 12 อัตรา     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 133,400 บาท
- เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (กองช่าง)  ตังไว้  21,500  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1  อัตรา            
- เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตัง
ไว้  111,900  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 9 อัตรา รวม 12
 อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 10,980,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 140,000 บาท

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตัง
ไว้  20,000   บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานและลูกจ้างทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  

ค่าใช้สอย รวม 8,560,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) จํานวน 6,360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอกทําความสะอาดสํานักงาน ค่าจ้าง
เหมาบุคคลภายนอกบันทึกข้อมูล  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
รับวารสาร  ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น  ทํา
ประปา  ค่าจ้างแรงงาน  ทําอุปกรณ์สิงของต่างๆ  และจ้างเหมาบริการใน
ภารกิจ ทีเกียวข้องกับกองสาธารณสุขฯ  เช่น  กวาดถนนทางเท้า  ทําความ
สะอาดตลาดสดและค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน   

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ (กองช่าง) จํานวน 480,000 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 รายจ่ายอืนที
เข้าลักษณะนี ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําสิงของต่าง ๆ ตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม เช่น จ้างแรงงานบุคคลภานนอกดูแลบริเวณ
ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย  และสิงปฎิกูลของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ฯลฯ        

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสือมโทรมเนืองจากระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (กองช่าง)

จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าทดแทนกรณีสภาพแวดล้อมเสือมโทรม เนืองจากระบบ
กําจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลหิน
ตัง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) หน้าที 4-32
 ลําดับที10         

วันทีพิมพ์ : 15/8/2561  16:15:19 หน้า : 83/125



โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) จํานวน 10,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมและการจัดกิจกรรมการจัดการขยะ
ตังแต่ต้นทาง โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร/คู่มือ สือประชาสัมพันธ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร สําหรับผู้เข้ารับการอบรม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560, ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที 18 ตุลาคม 2560
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที 16 มกราคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0810.5/ว 627 ลงวันที 7 มีนาคม 2561 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 4-29
 ลําดับที 1             

โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) จํานวน 10,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและจัดกิจกรรม
การคัดแยกและรวบรวมขยะอันตรายใน ชุมชนมีค่าใช้จ่ายดังนี ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืมผู้เข้ารับ
การอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ ดําเนินงาน ค่าภาชนะรองรับ/เก็บรวบ
รวมขยะอันตรายแต่ละประเภท ค่าเอกสาร/คู่มือ สือประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
รับแลก ขยะอันตราย และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560, ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที 18 ตุลาคม 2560
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที 16 มกราคม 2561,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/ว 627 ลงวันที 7 มีนาคม 2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 4-30
  ลําดับที 3       

โครงการจัดการสิงแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชนมีส่วนร่วม และทัศนศึกษาดู
งาน  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

จํานวน 10,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมและสนับสนุน
การดําเนินงานของกลุ่มแกนนําชุมชน มีค่าใช้จ่ายดังนี  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าเบียเลียง  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าจ้างเหมารถ
ยนต์ ค่าของทีระลึก ค่าเอกสาร / สิงพิมพ์  สือประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานจัดการสิงแวดล้อมแนว
ใหม่ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560, ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที 18 ตุลาคม 2560
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที 16 มกราคม 2561
,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 627 ลงวันที 7 มีนาคม 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 4-83
 ลําดับที 1        
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โครงการชุมชนรวมพลัง  ลดโลกร้อน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) จํานวน 10,000 บาท
-เพือเพิมประสิทธิภาพและการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ   และสิงแวดล้อมในพืนทีอย่างคุ้มค่า โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนและนักเรียน จํานวน 1 ครัง และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558 และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที 4-31
 ลําดับที 5

โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล (กองช่าง)

จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
จัดการขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล เช่น การวิเคราะห์ปริมาณและองค์
ประกอบของขยะมูลฝอย การวิเคราะห์คุณภาพนําใต้ดินและนําผิวดิน การ
วิเคราะห์คุณภาพสิงแวดล้อม อืนทีเกียวข้องจากการดําเนินงานจัดการขยะ
มูลฝอยและสิงปฏิกูล  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ  
-เป็นไปตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม ซึงเป็น
การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเบืองต้น ตามผลการศึกษาและออกแบบ
รายละเอียดระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูลของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   หน้าที 4-33
 ลําดับที 11      

โครงการทอดผ้าป่าขยะ(กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) จํานวน 20,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม และจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะ โดย
มีค่าใช้จ่ายดังนี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือง
ดืม สําหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดการอบรมและการ
จัดกิจกรรม ทอดผ้าป่าขยะ ค่าเอกสาร/คู่มือ สือประชาสัมพันธ์ ค่าถ่าย
เอกสาร และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560, ประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที 18 ตุลาคม 2560
, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที 16 มกราคม 2561
,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 627 ลงวันที 7 มีนาคม 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 4-30
 ลําดับที 4         
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โครงการเรารักบ้านไผ่รักษ์สิงแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) จํานวน 10,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมและการจัดกิจกรรม โดยมีค่าใช้จ่าย
ดังนี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสาร คู่มือ สือประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร สําหรับผู้เข้า
รับการอบรม  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.1/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 4-29
 ลําดับที 2       

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,500,000 บาท
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม  (กองช่าง) ตังไว้ 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
- 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

ค่าวัสดุ รวม 2,215,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
ตังไว้ 5,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  เบรกเกอร์ สายอากาศ และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็น
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 300,000 บาท
- วัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตัง
ไว้  300,000   บาท      
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ถาด
แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง บุ้ง
เต้า ไม้กวาด และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
- วัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตังไว้  50,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํา
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุก่อสร้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 450,000 บาท
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) ตังไว้ 150,000 บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครือง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง 
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตัง
ไว้ 300,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แม่
แรง ยางรถยนต์ นํามันเบรก ฟิล์มกรองแสง เบาะรถยนต์ เครือง
ยนต์(อะไหล่) เบรก ครัช พวงมาลัย และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง        

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 1,100,000 บาท
- วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตัง
ไว้ 1,100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง ถ่าน ก๊าซ  และ
วัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน       

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 180,000 บาท
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง)  ตังไว้  100,000  บาท 
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ชุดเครืองมือผ่าตัด เปลหามคน
ไข้ เครืองมือวิทยาศาสตร์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุวิทยา
ศาสตร์       
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)
ตังไว้  80,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ชุดเครืองมือผ่าตัด เปลหามคน
ไข้ เครืองมือวิทยาศาสตร์  และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์ 

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       

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
-วัสดุดับเพลิง (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตังไว้ 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น สายส่งนํา หัวฉีด ท่อดูด
นํา และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุเครืองดับเพลิง        
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 35,000 บาท

- ค่าไฟฟ้า (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)  ตังไว้ 35,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบผสมผสาน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (หนองแวงไร่) ฯลฯ          

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
- ค่านําประปา (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตังไว้ 10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบผสมผสาน
เทศบาลเมือง บ้านไผ่ (หนองแวงไร่)ฯลฯ      
 

งบลงทุน รวม 3,590,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,590,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์บรรทุกขยะแบบขอเกียว (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) จํานวน 3,500,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถยนต์บรรทุกขยะแบบขอเกียว ตัวรถชนิด 6
 ล้อ เครืองยนต์ดีเซล มีกําลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตอน
ท้ายหลังเก๋งติดตังชุดขอเกียวขึนตัวรถและยกเท ด้านท้ายมีถังบรรทุกขยะ
มูลฝอยมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ถังบรรทุกขยะมูล
ฝอยแบบขอเกียว เป็นผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรง
งานทีได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอ
จัดซือตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 65 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ปะผุรถเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 85-0058 ขอนแก่น (กอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

จํานวน 90,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าปะผุรถเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 85-0058
 ขอนแก่นเปลียนบริเวณพืนในกระบะด้านหน้า เปลียนถังรองรับนําขยะ
ด้านหลัง เปลียนพืนอัดขยะด้านท้ายพร้อมท่อวาวล์ปล่อยนําขยะลงถัง
เก็บ เปลียนตะแกรง ดักขยะขาดพร้อมยางขอบข้างกันนําขาด และเปลียน
คานรับแท่นบีบอัดขยะท้ายชํารุด และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 29 ลําดับที 2

วันทีพิมพ์ : 15/8/2561  16:15:19 หน้า : 88/125



งบเงินอุดหนุน รวม 486,300 บาท
เงินอุดหนุน รวม 486,300 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
สนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวด
ล้อมและเพิมรายได้ให้กับชุมชน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม)

จํานวน 486,300 บาท

- สนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิง
แวดล้อมและเพิมรายได้ให้กับชุมชน (กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม) ตัง
ไว้ 486,300 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการฯ และเพิมรายได้ให้กับท้องถินจาก
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย การปัดกวาดถนนสายหลักใน
ชุมชนและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ    
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0891.4/ว 4070 ลงวันที 26
 กุมภาพันธ์ 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 4-108
 ลําดับที 1       

งานบําบัดนําเสีย รวม 1,309,800 บาท
งบบุคลากร รวม 525,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 525,800 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 525,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ทีปฏิบัติงานกอง
ช่าง  จํานวน  2  อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 784,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 384,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 384,000 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 ขุดลอกท่อระบาย
นํา          

ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง สี ปูน
ซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง โถส้วม อ่างล้างมือ  ท่อนํา
และอุปกรณ์ประปา และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุก่อสร้าง         
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 3,766,700 บาท
งบบุคลากร รวม 3,294,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,294,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,694,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ในปีงบประมาณ 2562  จํานวน 7  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
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 5,600 บาท และตําแหน่งหัวหน้า
ฝ่าย จํานวน 2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 227,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา
เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําในกรณีเงินเดือนถึงขันสูง
สุดของอันดับ จํานวน  1  อัตรา    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 170,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน  1  อัตรา    
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 1  อัตรา  

งบดําเนินงาน รวม 409,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารทําการนอกเวลาราชการ  ให้แก่
พนักงาน  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาตาม
ความจําเป็นเร่งด่วน หรือในวันหยุดราชการ         

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล    และลูกจ้าง
ประจํากองสวัสดิการสังคม ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ            

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร  เช่น  ค่าเบีย
เลียง  ค่าเช่าทีพัก  ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นให้แก่พนักงานและ
ลูกจ้างทีมีคําสังไปราชการตามระเบียบฯ      
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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 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 และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุสํานัก
งาน               

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

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือ
เพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเครือง ถ่าน ก๊าซ  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
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งบลงทุน รวม 63,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 6,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน  จํานวน  1  ตัว    
คุณลักษณะพืนฐาน    
1. มีพนักพิง  เบาะนัง  ทีท้าวแขนหุ้มด้วยหนัง  PVC  สีดําอย่างดี 
2. รองรับการนังด้วยระบบ Pocket  Spring  ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย
ตลอดการทํางาน    
3. ปรับสูง-ตํา และล็อคได้ทุกตําแหน่ง    
4. ขาเหล็ก  ทําจากเหล็กชุบโครเมียมกันสนิม
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอ
จัดซือตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 71 ลําดับที 1      

    

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองบันทึกเสียงระบบดิจิตอล จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองบันทึกเสียงระบบดิจิตอล หน่วยความจําไม่
น้อยกว่า 4 GB
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอ
จัดซือตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 71 ลําดับที 3      
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
-เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล  จํานวน  1
  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน        
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
  1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ        
  2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ต้องใช้
ความสามารถในการ  ประมวลผลสูง        
2. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB        
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย        
4. มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว        
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 
7. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
8. มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA   จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
9. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetoot       
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 4-118
  ลําดับที 4           
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เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 * จํานวน 22,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน       
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา แบบ  Cache   Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz
2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี        
  1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความ
จํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ        
  2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
  3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB        
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard   Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
5. มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า  1   ช่อง
7. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง        
8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์        
9. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558    
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 4-118
 ลําดับที 3           
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เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 9,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครือง   
คุณลักษณะพืนฐาน   
1. เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน   
2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi   
3. มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)  
4. มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
5. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้  
6. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
7. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
8. สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้   
9. สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา  
10. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
11. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง   
12. มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
13. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
14. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
จัดซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 71 ลําดับที 2  

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 2,520,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,520,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,520,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่ารับวารสาร นิตยสาร สิงพิมพ์ต่างๆและค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 380,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร  นิตยสาร สิงพิมพ์ต่างๆ  และค่าจ้าง
เหมาบริการ  เช่น หนังสือพิมพ์สําหรับบริการ
ชุมชน ทัง 39 ชุมชน หนังสือระเบียบต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าป้ายผ้า  ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และจ่ายเป็นค่าแรงงานบุคคลภายนอกให้ทําการ
อย่างใดอย่างหนึง ตามภารกิจกองสวัสดิการสังคม
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทํา ของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้
ระหว่างเรียน

จํานวน 350,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่นักเรียน นักศึกษาในการปฏิบัติงานให้มีรายได้
ระหว่างเรียน 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0893.1/ว
 423  ลงวันที  2  มีนาคม  2553 เรือง ขอความร่วมมือในการดําเนินงาน
ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทํา ของนักเรียน นัก
ศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  พ
.ศ. 2553  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 4-71
 ลําดับที  3     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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  เพือให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถินของตนเอง  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 4-70
 ลําดับที  1     

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  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที  4-72
 ลําดับที  6

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ เพือเสริมสร้างภาวะผู้
นําคณะกรรมการชุมชนและองค์กรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

จํานวน 500,000 บาท

-เพือใช้จ่ายในกิจกรรมอบรมทัศนศึกษาดูงานเพือเสริมสร้างภาวะวผู้นําให้
ทุกกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จํานวน  39
 ชุมชน  เพือจ่ายเป็นค่าทีพัก  ค่าจัดประชุม ค่าจัดอบรม  ค่าสถานที  ค่า
วัสดุ-อุปกรณ์ พิธีเปิด-ปิด  ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร   ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเบียเลียง และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 4-73
 ลําดับที  8       
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โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพและพัฒนารายได้ชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

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  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที  24 สิงหาคม  2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 4-9
 ลําดับที  1      

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพือการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดกิจกรรม เป็นค่าจัดเตรียม
ชุมชน ประชุมอาสาสมัครองค์กรภาคประชาชน เยาวชน ประชาชน ทีร่วม
กิจกรรมโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าสถานที  และค่าใช้จ่ายอืน
ทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 4-89
 ลําดับที 1

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 และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นใน
การดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที  4-50
  ลําดับที  2         

โครงการเรารักบ้านไผ่ จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเรารักบ้านไผ่ การอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพือจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที ค่าจัด
สถานที ค่าเวที เครืองเสียง เครืองเสียงประกวด ค่าเงินรางวัล ของรางวัล
ต่างๆ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่านําดืม เครืองดืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 4-50
 ลําดับที  1       
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โครงการเลือกตังประธานคณะกรรมการชุมชน ทัง 39 ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายกิจกรรมการเลือกตังประธานชุมชนและคณะ
กรรมการชุมชน ทัง  39  ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพือจ่ายเป็น
ค่าจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในหน่วยเลือกตัง  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าจัดอบรม   และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 4-73
 ลําดับที  7          

โครงการวันเยาวชน จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเยาวชน การอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชน  ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพือจ่ายเป็นค่าเช่าสถาน
ที  ค่าจัดสถานที  ค่าเวที  เครืองเสียง  เครืองเสียงประกวด  ค่าเงิน
รางวัล  ของรางวัลต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นในการดําเนินโครงการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559       
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที  4-74
 ลําดับที  10

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

จํานวน 40,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ  คนพิการในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นการให้ความรู้กับผู้สูง
อายุ และผู้พิการ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นค่าอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเวที พิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสถานที และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นใน
การดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี  (พ.ศ.2561-2564)   หน้าที 4-51
 ลําดับที 3    

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  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2
) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557     
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที  4-70
 ลําดับที  2         
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โครงการอบรมเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 150,000 บาท
-เพือใช้จ่ายในกิจกรรมทําเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมลดรายจ่ายครัวเรือน
เกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นศูนย์สาธิตแหล่ง
การเรียนรู้ระดับชุมชนทางด้านการเกษตร ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ ทัง 3 เขต เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าจัดอบรม ค่าจัดประชุม ค่า
ใช้จ่ายการดูงาน ค่าทัศนศึกษาดูงาน  ค่าสถานที พิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าพาหนะ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าเบียเลียง และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที  24 สิงหาคม  2553         
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 4-72
 ลําดับที 5

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 และค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที  24 สิงหาคม  2553         
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที  4-71
 ลําดับที  4

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 885,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 385,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเพือเด็ก เยาวชนและประชาชน จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
เพือประชาชน เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าจัดสถานที   ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่า
วัสดุสํานักงาน ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าวัสดุจัดทําสนาม ค่าเช่าและ
เตรียมสนาม  ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่า
ตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่าป้ายไวนิล ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่านําดืม  ค่านําแข็ง  ค่าอาหารสําหรับนักกีฬาและเจ้า
หน้าทีจัดการแข่งขัน  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4  หน้าที 38 ลําดับที 4
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โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนบ้านไผ่เกมส์ จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
บ้านไผ่เกมส์ เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าจัดสถานที   ค่าวัสดุ  ค่าวัสดุอุปกรณ์
กีฬา  ค่าอาหารทําการนอกเวลา  ค่าวัสดุจัดทําสนาม ค่าปูนขาว  ค่าป้ายไว
นิล ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่านําดืม
และนําแข็ง  ค่าเกียรติบัตร  ค่าของรางวัล  ค่าเหรียญรางวัล ค่าถ้วย
รางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬา   และค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 37 ลําดับที 2      

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เพือเด็ก เยาวชน และประชาชน จํานวน 75,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7
 คน เพือเด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าจัดสถาน
ที   ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่า
วัสดุจัดทําสนาม ค่าเช่าและเตรียมสนาม  ค่าเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัล  ค่า
เงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่าป้ายไว
นิล ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่านําดืม  ค่านํา
แข็ง  ค่าอาหารสําหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าทีจัดการแข่งขัน  และค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 37 ลําดับที 3

โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล
เกมส์ เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด  ค่าจัดสถานที  ค่าป้ายไวนิล  ค่าวัสดุอุปกรณ์
กีฬา ค่าวัสดุจัดทําสนาม ค่าปูนขาว ค่าวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน ค่าเกียรติ
บัตร ค่าถ้วยรางวัล  ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัล ค่าตอบแทน
กรรมการ ตัดสินกีฬา ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่า
นําดืม  ค่านําแข็ง  ค่าอาหารสําหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าทีจัดการแข่ง
ขัน  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 4-47
  ลําดับที 3   
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โครงการแข่งขันเดิน-วิง มินิมาราธอน จํานวน 85,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันเดิน-วิง มินิ
มาราธอน สําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน  เช่น  ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าจัด
สถานที   ค่าวัสดุสํานักงาน  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าอาหารทําการนอก
เวลา  ค่าวัสดุจัดทําสนาม  ค่าปูนขาว  ค่าป้ายไวนิล ค่าเช่าเครืองเสียง  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่านําดืมและนําแข็ง  ค่าเกียรติ
บัตร  ค่าของรางวัล  ค่าเหรียญรางวัล  ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนิน
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที 4-47 ลําดับ
ที 2          

โครงการส่งเสริมพนักงานครู พนักงานเทศบาล และนักเรียนสังกัดเทศบาล
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมพนักงานครู
เทศบาล พนักงานเทศบาลและนักเรียนสังกัดเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่านําแข็ง ค่า
เวชภัณฑ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 4-64
  ลําดับที 1     

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา
เครืองออกกําลังกาย ให้กับชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองออกกําลังกาย ให้กับชุมชนภายในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 5 แห่ง ดังนี
1. ชุมชนศรีบุญเรือง ประกอบด้วย
   1) อุปกรณ์บริหารแขน-เข่าและลดหน้าท้อง (แบบถีบ-ดึงยก
ตัว)  จํานวน 1 ชุด
   2) อุปกรณ์บริหารขา-เข่า (ซิทอัพลดหน้าท้อง แบบยกตุ้ม
นําหนัก) จํานวน 1 ชุด
   3) อุปกรณ์บริหารเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนังพิง) จํานวน 1 ชุด
   4) อุปกรณ์บริหารสะโพกและหัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับ
เท้า) จํานวน  1 ชุด
   5) อุปกรณ์บริหารหลัง-ลําตัว-คลายเส้นและฝ่าเท้า (อุปกรณ์ดัดหลังลด
หน้าท้อง) จํานวน 1 ชุด
2. ชุมชนมิตรภาพซอย 4 พัฒนา ประกอบด้วย
    1) อุปกรณ์บริหารขา-เข่า (ซิทอัพลดหน้าท้อง แบบยกตุ้ม
นําหนัก) จํานวน 1 ชุด
    2) อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง (อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก แบบบิด
เดียว) จํานวน 1 ชุด
    3) อุปกรณ์บริหารเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนังพิง) จํานวน 1 ชุด
    4) อุปกรณ์บริหารสะโพกและหัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับ
เท้า) จํานวน  1 ชุด
    5) อุปกรณ์บริหารกล้ามเนือขา-เข่า (อุปกรณ์แก้ปวดเข่า แบบสลับ
ขา) จํานวน 1 ชุด
3. ชุมชนสมหวังสังวาลย์ 2 ประกอบด้วย
    1) อุปกรณ์บริหารกล้ามเนือแขน-ไหล่ (อุปกรณ์กรรเชียง
เดียว) จํานวน 1 ชุด
    2) อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง (อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก แบบบิด
เดียว) จํานวน 1 ชุด
    3) อุปกรณ์บริหารสะโพกและหัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับ
เท้า) จํานวน  1 ชุด
    4) อุปกรณ์บริหารข้อมือ-หัวไหล่และยืดตัว (อุปกรณ์ยึดบริหารแขน
แบบบาร์เดียว-บาร์คู่) จํานวน 1 ชุด
    5) อุปกรณ์บริหารหลัง-ลําตัว-คลายเส้นและฝ่าเท้า (อุปกรณ์ดัดหลังลด
หน้าท้อง) จํานวน 1 ชุด
4. ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข  ประกอบด้วย
    1) อุปกรณ์บริหารกล้ามเนือแขน-ไหล่ (อุปกรณ์กรรเชียง
เดียว) จํานวน 1 ชุด
    2) อุปกรณ์บริหารหน้าท้อง (อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก แบบบิด
เดียว) จํานวน 1 ชุด
    3) อุปกรณ์บริหารสะโพกและหัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับ
เท้า) จํานวน  1 ชุด
    4) อุปกรณ์บริหารข้อมือ-หัวไหล่และยืดตัว (อุปกรณ์ยึดบริหารแขน
แบบบาร์เดียว-บาร์คู่) จํานวน 1 ชุด
    5) อุปกรณ์บริหารหลัง-ลําตัว-คลายเส้นและฝ่าเท้า (อุปกรณ์ดัดหลังลด
หน้าท้อง) จํานวน 1 ชุด
5. ชุมชนบ้านข่าพัฒนา  ประกอบด้วย
    1) อุปกรณ์บริหารกล้ามเนือแขน-ไหล่ (อุปกรณ์กรรเชียง
เดียว) จํานวน 1 ชุด
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    2) อุปกรณ์บริหารขา-เข่า (ซิทอัพลดหน้าท้อง แบบยกตุ้ม
นําหนัก) จํานวน 1 ชุด
    3) อุปกรณ์บริหารเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนังพิง) จํานวน 1 ชุด
    4) อุปกรณ์บริหารสะโพกและหัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับ
เท้า) จํานวน  1 ชุด
    5) อุปกรณ์บริหารข้อมือ-หัวไหล่และยืดตัว (อุปกรณ์ยึดบริหารแขน
แบบบาร์เดียว-บาร์คู่) จํานวน 1 ชุด
เนืองจากครุภัณฑ์ทีจัดซือไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอ
จัดซือตามราคาท้องตลาด 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 72  ลําดับที 1

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 960,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 750,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 750,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีขึนปีใหม่ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีขึนปี
ใหม่ เช่น ค่าพิธีทางศาสนา  เป็นค่าเครืองไทยทาน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่า
อาหารถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าจ้างตกแต่งสถานที ค่าป้ายไว
นิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่านําดืม นําแข็ง  ค่าจ้างเหมา
เวที ค่าจ้างเหมาเครืองขยายเสียง ค่าถุงพลาสติกหรือถุงนําตาลสําหรับใส่
ข้าวสารและอาหารแห้งทีล้นบาตรพระ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 47 ลําดับที 1           

โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าว
ใหญ่ เช่นค่าป้ายไวนิล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่านําดืม นํา
แข็ง  ค่าจ้างเหมาเครืองขยายเสียง ค่าจ้างเหมาทําปราสาทข้าว  ค่าวัสดุ
และหรือค่าจ้างตกแต่งสถานที ค่าตกแต่งรถยนต์ในขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือ
ค่าเช่าและหรือค่าจ้างทําของทีเป็นองค์ประกอบสําคัญ  และค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้าที  21 ลําดับที 1           
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โครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ-ตะไลยักษ์ ชุมชนหมู่สีพัฒนาและชุมชน
โพธิสวรรค์

จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีบุญบัง
ไฟ-ตะไลยักษ์ ชุมชนหมู่สีพัฒนาและชุมชนโพธิสวรรค์ เช่น ค่าป้ายไว
นิล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่านําดืม นําแข็ง  ค่าจ้างเหมาเวที ค่าจ้างเหมาเครืองขยาย
เสียง ค่าจ้างเหมาการแสดงดนตรีหรือมหรสพสมโภช  ค่าเงินรางวัลหรือ
ของรางวัลสําหรับผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน  ค่าวัสดุและหรือค่าจ้าง
ตกแต่งสถานที ค่าตกแต่งรถยนต์ในขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่าเช่าและหรือ
ค่าจ้างทําของทีเป็นองค์ประกอบสําคัญ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที  4-67
  ลําดับที 10           

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา เช่น ค่าพิธีทางศาสนา  เป็นค่าเครืองไทยทาน  ค่าอาหารถวาย
พระ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าตกแต่งเวทีกิจกรรมต่าง ๆ ค่าป้ายไวนิล ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่าง ๆ ค่าโบว์รางวัลหรือการ
ประกวดต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่านําดืม นํา
แข็ง  ค่าจ้างเหมาเวที ค่าจ้างเหมาเครืองขยายเสียง ค่าจ้างเหมาการแสดง
ดนตรีหรือมหรสพสมโภช  ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัลสําหรับผู้ชนะการ
ประกวดหรือแข่งขัน  ค่าวัสดุและหรือค่าจ้างตกแต่งสถานที ค่าตกแต่งรถ
ยนต์ในขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่าเช่าและหรือค่าจ้างทําของทีเป็นองค์
ประกอบสําคัญ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที 4-65
  ลําดับที 6  

โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันลอย
กระทง เช่น ค่าจ้างตกแต่งสถานที ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสินกิจกรรมต่าง ๆ ค่าโบว์รางวัลหรือการประกวดต่าง ๆ ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่านําดืมนําแข็ง สําหรับแขกผู้มี
เกียรติ  ค่าจ้างเหมาเวที ค่าจ้างเหมาเครืองขยายเสียง ค่าจ้างเหมาการ
แสดงดนตรีหรือมหรสพสมโภช ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัลสําหรับผู้ชนะ
การประกวดหรือแข่งขัน  ค่าตกแต่งรถยนต์ในขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่า
เช่าและหรือค่าจ้างทําของทีเป็นองค์ประกอบสําคัญ และค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที  4-65
  ลําดับที 5           
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โครงการจัดงานวันสงกรานต์ จํานวน 250,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ เช่น ค่าพิธีทางศาสนา  เป็นค่าเครืองไทยทาน ค่าปัจจัยถวาย
พระ ค่าอาหารถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าตกแต่งเวทีกิจกรรม
ต่าง ๆ ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่าง ๆ ค่า
โบว์รางวัลหรือการประกวดต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม ค่านําดืม นําแข็ง  ค่าจ้างเหมาเวที ค่าจ้างเหมาเครืองขยายเสียง ค่าจ้าง
เหมาการแสดงดนตรีหรือมหรสพสมโภช ค่าเช่ามิเตอร์ไฟฟ้า ค่าถุง
พลาสติกหรือถุงนําตาลสําหรับใส่ข้าวสารและอาหารแห้งทีล้นบาตรพระ
สงฆ์  ค่าเงินรางวัลหรือของรางวัลสําหรับผู้ชนะการประกวดหรือแข่ง
ขัน  ค่าวัสดุและหรือค่าจ้างตกแต่งสถานที ค่าตกแต่งรถยนต์ในขบวน
แห่ ค่าวัสดุหรือค่าเช่าและหรือค่าจ้างทําของทีเป็นองค์ประกอบสําคัญ และ
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที  4-65
  ลําดับที 4           

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้อง
ถิน เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่านําแข็ง ค่านําดืม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์สําหรับการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ค่าตกแต่งสถานที ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง ค่าจ้างเหมา
เวที  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564 ) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 1 หน้าที 18 ลําดับที  2           
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งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนกิจการศาสนาให้กับวัดในเขต
เทศบาล เพือส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทํานุบํารุงและอนุรักษ์ประเพณี ศิลป
วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ดังนี
1. อุดหนุนวัดศรีบุญเรือง จํานวน 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 1  หน้าที 22  ลําดับที 1 
2. อุดหนุนวัดโพธิชัยบ้านไผ่ จํานวน 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 1  หน้าที 22  ลําดับที 2 
3. อุดหนุนวัดโพธิศิริโสภณ จํานวน 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 1  หน้าที 23  ลําดับที 3
4. อุดหนุนวัดป่าชัยวารินทร์ จํานวน 20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 1  หน้าที 23  ลําดับที  4
5. อุดหนุนวัดเอียมไพบูลย์ จํานวน 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 1  หน้าที 23  ลําดับที  5 
6. อุดหนุนวัดสะอาดโนนงาม (บ้านหนองลุมพุก) จํานวน 50,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4  หน้าที 48 ลําดับที 1  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,914,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,298,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,298,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,146,100 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  3  อัตรา    
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 67,200 บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิน ตังไว้  67,200
   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
ช่าง  จํานวน  1  อัตรา ในอัตราเดือนละ 5,600 บาท         

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 85,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งจํานวน 2 อัตรา ประกอบด้วยผู้อํานวยการ
กองช่าง จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 5600 บาท และตําแหน่งหัว
หน้าฝ่าย จํานวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือนละ 1,500 บาท 

งบดําเนินงาน รวม 616,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ หรือในวันหยุดราชการ    

ค่าใช้สอย รวม 336,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
จ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร สํานักงานกองช่าง,งานป้องกัน,งานเทศกิจฯ, 
ห้องประชุมเล็ก

จํานวน 96,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกทําความสะอาดอาคาร สํานักงาน
กองช่าง,งานป้องกัน,งานเทศกิจฯ,ห้องประชุมเล็ก จํานวน  1  อัตรา        

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ และระเบียบต่าง ๆ
 หรือกฎหมายทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่าเย็บเล่มหนังสือเข้าปก
หนังสือ  ค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ ทีเกียวข้องรวมทังค่าจ้างเหมาแรงงาน
ทําเอกสาร  ค่าธรรมเนียมศาล  อัยการ  ทนายความ  เกียวกับการดําเนิน
การทางคดีความของเทศบาล  ทีต้องชําระค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือ
ค่าธรรมเนียม ในการรังวัดชีแนวเขตทีดิน กรมทีดิน หรือรายจ่ายอืนทีเข้า
ลักษณะนี ค่าจ้างผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร ค่าจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกทําสิงของต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาขนย้ายเครืองจักร
กล ตามความจําเป็นและเหมาะสม  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลง
ทะเบียนค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าธรรมเนียมอืน ๆ ให้แก่พนักงาน
เทศบาลทีมีคําสังให้ไปราชการ ไปอบรม ไปประชุมสัมมนา        

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
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 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         

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

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

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า  เช่น  วงเวียนนําพุ สวนสุขภาพ สถานีกําจัดขยะมูล
ฝอยข้างวัดจันทร์ประสิทธิ  หอนาฬิกา ฯลฯ 

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 15,776,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,065,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,065,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 900,500 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล  จํานวน  3  อัตรา    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 143,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจทีปฏิบัติงานทีกอง
ช่าง จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
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งบลงทุน รวม 14,711,300 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 14,711,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างทีประดิษฐานพระพุทธรูป จํานวน 35,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทีประดิษฐานพระพุทธรูป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1
 (บ้านเกิง) (ชุมชนโพธิสวรรค์) ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 3.00
 เมตร สูง 0.50เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 24 ลําดับที 41

โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 (โนนสว่าง) จํานวน 900,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัวล้อมรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 (ชุมชนโนน
สว่าง) ทําการก่อสร้างรัว ค.ส.ล. ยาวประมาณ 178 เมตร สูง
ประมาณ 2.00 เมตร พร้อมประตูทางเข้า จํานวน 2 จุด ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 27 ลําดับที 46

โครงการก่อสร้างอ่างแปรงฟันสําหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 (บ้าน
เกิง)

จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอ่างแปรงฟันสําหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1
 (บ้านเกิง) (ชุมชนโพธิสวรรค์) จํานวน 15 หัวก๊อก ความยาว 10.00
 เมตร กว้าง 0.80 เมตร สูง 1.00 เมตร พร้อมหลังคา ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 23 ลําดับที 39

โครงการก่อสร้างอ่างแปรงฟันสําหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอ่างแปรงฟันสําหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2
 (ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข) จํานวน 15 หัวก๊อก ความยาว 10.00
 เมตร กว้าง 0.80 เมตร สูง 1.00 เมตร พร้อมหลังคา ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 26 ลําดับที 44

โครงการเทลานคอนกรีต ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 (บ้านเกิง) จํานวน 250,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการเทลานคอนกรีต ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1
 (บ้านเกิง) (ชุมชนสุมนามัย) โดยทําการเทลานคอนกรีต ค.ส.ล.พืนทีไม่
น้อยกว่า 470.00 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบ้านไผ่กําหนด 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา50 (2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 21 ลําดับที 37
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยคุ้มใหม่ จํานวน 317,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยคุ้มใหม่ (ชุมชน
หลัก 14) หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาวประมาณ 140.00
 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 490.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบ้านไผ่กําหนด 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา50 (2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 9 ลําดับที 13

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกตะวันออกศาลากลาง
บ้าน (ชุมชนหลัก 14)

จํานวน 130,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกตะวัน
ออก ศาลากลางบ้าน (ชุมชนหลัก14) หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.50
 เมตร ยาว ประมาณ 80.00 เมตรหรือพืนทีไม่น้อยกว่า 200.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 18 ลําดับที 30

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยหลังร้านอาหารตะวันนา จํานวน 682,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยหลังร้านอาหาร
ตะวันนา (ชุมชนโนนสวรรค์) หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว
ประมาณ 300.00 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา50(2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 5 ลําดับที 5

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ซอยเจริญสุข 5 (ช่วงที 2) จํานวน 165,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะซอยเจริญสุข 5 (ช่วง
ที 2 ) (ชุมชนโนนสว่าง) หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว
ประมาณ 73.00 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 255.50 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 28 ลําดับที 49

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนเข้าอ่างเก็บนําห้วยทราย จํานวน 333,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนทางเข้าอ่างเก็บ
นําห้วยทราย (ชุมชนห้วยทราย) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15
 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 170.00 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 510.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 13 ลําดับที 21

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนภายในหมู่บ้านนิยม จํานวน 387,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนภายในหมู่บ้าน
นิยม (ชุมชนหลัก 14) หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว
ประมาณ 150.00 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด  
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา50(2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 3 ลําดับที 1
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนสงค์บัวลีแว จํานวน 324,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนสงค์บัวลี
แว (ชุมชนศรีบุญเรือง) หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ยาว
ประมาณ 143.00 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 500.50 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 16 ลําดับที 27

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยแยกซอยราชการ

จํานวน 292,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
สาธารณะ ซอยแยกซอยราชการ (ชุมชนแก้วทรานี) หนา 0.15
 เมตร กว้าง 2.00 เมตร ยาวประมาณ 70.00 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 140.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง ท่อระบายนํา อัดแรงชัน 3
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวม
บ่อพักยาวประมาณ 70.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กําหนด 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา50(2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 12 ลําดับที 18

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยแยกถนนเจนจบทิศ ซอย 8 (แยกที 1)

จํานวน 229,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
สาธารณะ ซอยแยกถนนเจนจบทิศ ซอย 8 (แยกที1) (ชุมชนอยู่เย็นเป็น
สุข) หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาวประมาณ 30.00 เมตร หรือ
พืนทีไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล
. อัดแรงชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล
. ความยาวท่อรวมบ่อพัก ทังสองข้าง ยาวประมาณ 60.00 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 7 ลําดับที 8

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนเจนจบทิศ ซอย 8 (แยกที 2)

จํานวน 273,300 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ ถนนเจนจบทิศ ซอย 8 (แยกที 2) (ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข) ก่อ
สร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว
ประมาณ 36.00 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร พร้อม
ก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. อัดแรงชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40
 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.ความยาวท่อรวมบ่อพักทังสองข้าง ยาว
ประมาณ 72.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 7 ลําดับที 9
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โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายนํา ซอยสาธารณะ ซอยแยก
ถนนทองประเสริฐ ซอย 12

จํานวน 273,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายนํา ซอย
สาธารณะ ซอยแยกถนนทองประเสริฐ ซอย 12 (ชุมชนอยู่เย็นเป็น
สุข) หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.50 เมตร ยาวประมาณ 38.00 เมตร หรือ
พืนทีไม่น้อยกว่า 95.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล
. อัดแรงชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล
. ความยาวประมาณ 76.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กําหนด 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 8 ลําดับที 11

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยประธานสามัคคี จํานวน 214,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยประธาน
สามัคคี (ชุมชนบ้านไผ่เก่า) ก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. อัดแรง ชัน 3
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวม
บ่อพัก ยาวประมาณ 77.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กําหนด 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา50(2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 8 ลําดับที 10

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยประปา 1/9 จํานวน 543,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอย
ประปา 1/9 (ชุมชนแก้วทรานี) ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล. อัดแรงชัน 3 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพัก
ทังสองข้างยาวประมาณ 190.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่กําหนด
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 4 ลําดับที 3

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกถนนเอียม
ไพบูลย์ ซอย 2 (หน้าโรงงานเย็บผ้า)

จํานวน 1,355,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกถนน
เอียมไพบูลย์ ซอย 2 (หน้าโรงงานเย็บผ้า) ช่วงที 1 (ชุมชนปอบิด) ก่อ
สร้างท่อ ค.ส.ล. อัดแรงชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อม
รางวี ค.ส.ล. ยาวประมาณ 280.00 เมตร ช่วงที 2 ก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล. อัดแรงชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล
. ยาวประมาณ 150.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่
กําหนด 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 11 ลําดับที 16
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โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยสมบัติพัฒนา (ฝัง
ทิศเหนือ)

จํานวน 962,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยสมบัติ
พัฒนา(ฝังทิศเหนือ) (ชุมชนโนนสะอาด) ก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. อัด
แรงชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความ
ยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ 345.00 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบ้านไผ่กําหนด 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 15 ลําดับที 25

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนสมหวัง – สังวาลย์ 
ซอย 3

จํานวน 390,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนสมหวัง
สังวาลย์ ซอย 3 (ชุมชนสมหวัง-สังวาลย์ 1) ก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล
. อัดแรงชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล
. ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ 103.00 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 11 ลําดับที 17

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนสุขาภิบาล 2 (ฝัง
ทิศตะวันตก)

จํานวน 563,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะถนน
สุขาภิบาล 2 (ฝังทิศตะวันตก) (ชุมชนโนนสะอาด) ก่อสร้างท่อระบายนํา ค
.ส.ล. อัดแรงชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล
. ความยาวท่อรวมบ่อพัก ยาวประมาณ 150.00 เมตร   ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 15 ลําดับที 24

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก 
(ด้านทิศตะวันออก)

จํานวน 1,870,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุ
มพุก (ด้านทิศตะวันออก) (ชุมชนหนองลุมพุก) ก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส
.ล. อัดแรงชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60  เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล
. ความยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ 500.00 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 6 ลําดับที 6

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก ซอย 
3

จํานวน 652,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุ
มพุก ซอย 3 (ชุมชนหนองลุมพุก) ก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. อัดแรง
ชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อ
รวมบ่อพักทังสองข้างยาวประมาณ 234.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
เมืองบ้านไผ่กําหนด 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 6 ลําดับที 7
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โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหน้าองค์การ
โทรศัพท์ (TOT)

จํานวน 399,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหน้า
องค์การโทรศัพท์ (TOT) (ชุมชน บ.ข.ส.) ก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล
. อัดแรงชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล
. ความยาวท่อรวมบ่อพักทังสองข้าง ยาวประมาณ 106.00 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 14 ลําดับที 23

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนอินทกนก จํานวน 1,470,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนอิน
ทกนก (ชุมชนแสงทองประชาสรรค์) ก่อสร้างท่อระบายนํา ค.ส.ล. อัดแรง
ชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ฝังทิศใต้
ความยาวประมาณ 283.00 เมตร ฝังทิศเหนือความยาว
ประมาณ 109.00 เมตร รวมความยาวทังสองข้างประมาณ 392.00
 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 28 ลําดับที 50

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนศาลเจ้า ซอย 3 จํานวน 237,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนศาล
เจ้า ซอย 3 (ชุมชนศาลเจ้า 2) ก่อสร้างรางระบายนํา ค.ส.ล. รูปตัวยู ความ
ยาวทังสองข้างยาวประมาณ 96.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง
บ้านไผ่กําหนด 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 4 ลําดับที 2

โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนเจริญสุข 3 จํานวน 266,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนเจริญสุข 3 (ชุมชน
โนนสว่าง) ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม หนา
เฉลีย 0.05 เมตร กว้างเฉลีย 2.80-3.00 เมตร ความยาว
ประมาณ 220.00 เมตร หรือพืนทีปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 638.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบ้านไผ่กําหนด 
-เป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50(2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 10 ลําดับที 14

เงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 1,000,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเงินค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้กับผู้รับ
จ้างโครงการก่อสร้างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค (กวจ) 0405.2/ว
 110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิมเติม/เปลียน
แปลง ฉบับที 4 หน้าที 28 ลําดับที 48
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แผนงานการพาณิชย์
งานโรงฆ่าสัตว์ รวม 1,429,000 บาท
งบบุคลากร รวม 601,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 601,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 315,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล  พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน จํานวน 1  อัตรา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 256,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของเทศบาลทีปฏิบัติงานกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม พร้อมทังเงินทีได้รับจากการ พิจารณาเลือน
ขันค่าตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติและค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานจ้างทีมีผลการปฏิบัติงาน ทีมีระดับดีขึน
ไป  จํานวน (3% - 5%)  ของอัตราค่าตอบแทนก่อนในปีนันตามประกาศ
คณะกรรมการฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  1  อัตรา และพนักงาน
จ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา รวม 2 อัตรา    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 28,500 บาท
 -เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามระเบียบฯ   ตัง
ไว้ 28,500  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จํานวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา รวม 2
 อัตรา         

งบดําเนินงาน รวม 828,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานและ
ลูกจ้างทีมีคําสังให้มาปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการตามความจําเป็นและเร่ง
ด่วน ซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ        

ค่าใช้สอย รวม 555,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 480,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจ้างเหมาแรงงานบุคลากรภายนอก เพือฆ่าและชําแหละสัตว์
ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 5 อัตรา

ค่าจ้างเหมาบริการประเภทต่างๆ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานบุคคลภายนอก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   ค่ารับ
วารสาร  ค่าเย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น  ทําประปา  ค่า
จ้างแรงงาน  ทําอุปกรณ์สิงของต่างๆ  และจ้างเหมาบริการในภารกิจที
เกียวข้องกับกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม และค่าตอบแทนให้แก่ผู้
ปฏิบัติงานสํารวจและขึนทะเบียนจํานวนสุนัขและแมวในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน โดยทําการสํารวจปีละ 2 ครัง ครังแรกภายในเดือน
มีนาคม ครังที 2 ภายในเดือนสิงหาคม และเบิกค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติ
งานตามจํานวนสุนัขและแมว ตัวละ 3 บาท/ครัง ของการสํารวจและขึน
ทะเบียน (ปีละ 6 บาท) ซึงเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์อัครราชกุมารี
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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 เป็น
ต้น       

ค่าวัสดุ รวม 153,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 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 ก๊าซ  และ
วัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ วัคซีน เข็ม ไซริง  และวัสดุสิงของ
อืนๆทีจัดเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์

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

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครือง
แบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ และวัสดุสิงของอืนๆทีจัดเป็นวัสดุ
เครืองแต่งกาย

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆเช่น มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปา นําบาดาล ในโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ  
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 57,403,000 บาท
งบกลาง รวม 57,403,000 บาท
งบกลาง รวม 57,403,000 บาท
ค่าชําระหนีเงินต้น จํานวน 7,923,800 บาท

1. 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  2562  งวดที 10  เป็นเงิน  1,047,467.25  บาท    
2. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือจัดซือรถเก็บขยะมูลฝอยและ
เครืองแยกขยะ  ตังไว้ 664,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือจัด
ซือรถเก็บขยะมูลฝอยและเครืองแยกขยะ ตามสัญญากู้เงินเลข
ที  596/7/2552  ลงวันที 28 พฤศจิกายน 2551 วงเงินกู้  6,285,000
  บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2562 งวดที 10  เป็น
เงิน 655,406.69  บาท        
3. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ตัง
ไว้ 963,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการก่อสร้างโรงฆ่า
สัตว์ตามสัญญากู้เงินเลขที 628/39/2552  ลงวันที  23 เมษายน 2552
 วงเงินกู้ 8,540,000  บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2562
  งวดที 10 เป็นเงิน  963,092.99  บาท     
4. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือซือเครืองจักรกล  ตัง
ไว้ 1,391,200  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการซือเครืองจักร
กล  ตามสัญญากู้เงินเลขที 634/45/2552 ลงวันที  7 พฤษภาคม 2552
  วงเงินกู้ 12,790,000  บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบ
ประมาณ  2562 งวดที 10 เป็นเงิน 1,391,123.62  บาท     
5. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างท่อระบายนําและ
ปรับปรุงผิวจราจร ตังไว้ 658,100  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการก่อสร้างท่อ
ระบายนําและปรับปรุงผิวจราจร ตามสัญญากู้เงินเลขที  649/60/2552
  ลงวันที 16 มิถุนายน 2552  วงเงินกู้  5,955,000  บาท  ตังงบ
ประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2562  งวดที 9   เป็นเงิน  658,033.46
  บาท  
6. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างรัวพร้อมประตู
โรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างรัวสํานักงานเทศบาล
พร้อมขยายผิวจราจร  ตังไว้  96,700  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพือก่อสร้างรัวพร้อม
ประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และก่อสร้างรัวสํานัก
งานเทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร  ตามสัญญากู้เงินเลขที 851/9/2554
  ลงวันที  27  ตุลาคม 2553 วงเงินกู้  1,462,000  บาท งบประมาณส่ง
ใช้ในปีงบประมาณ 2562  งวดที 8 เป็นเงิน  96,676.38  บาท   
7.  ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือซือเครืองเล่นสนาม  ตัง
ไว้ 128,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการซือเครืองเล่น
สนาม  ตามสัญญากู้เงินเลขที  852/10/2554  ลงวันที 27 ตุลาคม 2553
 วงเงินกู้ 1,197,000 บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2562
  งวดที 8 เป็นเงิน 128,417.18  บาท     
8. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์
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ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที 
1 , ช่วงที 2 ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์โนนสว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค  ก่อ
สร้างท่อระบายนํา  ค.ส.ล.ถนนแสงทองและปรับปรุงผิวจราจรลาด
ยาง  ถนนราชนิกูล  ตังไว้  1,329,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพือก่อสร้างปรับปรุง
ภูมิทัศน์ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที 1 , ช่วงที 2 ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์โนน
สว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค , ก่อสร้างท่อระ
บายนํา  คสล.ถนนแสงทอง ,ปรับปรุงผิวจราจร ลาดยาง  ถนนราชนิกูล
  ตามสัญญากู้เงินเลขที 937/95/2554  ลงวันที 4  กรกฎาคม 2554  วง
เงินกู้  21,511,000  บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2562  งวด
ที 8  เป็นเงิน 1,329,706.47  บาท       
9. ส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างอาคารหอประชุม
อเนกประสงค์  ตังไว้   744,900   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างอาคารหอ
ประชุมอเนกประสงค์  ตามสัญญากู้เงินเลขที  1099/106/2555  ลงวันที
4  เมษายน 2555  วงเงินกู้  11,949,848  บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบ
ประมาณ  2562  งวดที 6  เป็นเงิน 744,836.44  บาท   
10. ส่งเงินชําระต้นเงินกู้ธนาคารกรุงไทย ตังไว้ 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีดอกเบียเงินกู้ธนาคารกรุงไทย  ตามสัญญากู้เงิน
ประจํา  (Term  Loan)  ฉบับลงวันที  8  มกราคม 2553  วงเงินกู้
10,850,000  บาท ส่งใช้ในปี 2562  ปีที 10             
        

ค่าชําระดอกเบีย จํานวน 1,382,700 บาท
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1.ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือจัดซือรถเก็บขยะ
มูลฝอยและเครืองแยกขยะ  ตังไว้ 8,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเงินกองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล  เพือจัดซือรถเก็บขยะมูลฝอยและเครืองแยกขยะ ตามสัญญากู้เงิน
เลขที  596/7/2552  ลงวันที 28 พฤศจิกายน 2551 วงเงิน
กู้  6,285,000  บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2562  งวด
ที 10  เป็นเงิน 8,748.95  บาท       
2. ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างโรงฆ่า
สัตว์  ตังไว้ 27,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการก่อ
สร้าง
โรงฆ่าสัตว์ ตามสัญญากู้เงินเลขที 628/39/2552  ลงวันที  23
 เมษายน 2552 วงเงินกู้  8,5 40,000  บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบ
ประมาณ  2562  งวดที 10 เป็นเงิน  26,961.58  บาท    
3.  ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือซือเครืองจักรกล 
ตังไว้  84,800  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ในการซือ
เครืองจักรกล  ตามสัญญากู้เงินเลขที 634/45/2552  ลงวันที
7 พฤษภาคม 2552 วงเงินกู้  12,790,000  บาท  ตังงบประมาณส่งใช้
ในปีงบประมาณ  2562  งวดที 9  เป็นเงิน 84,719.41  บาท   
4.  ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างท่อ
ระบายนําและปรับปรุงผิวจราจร  ตังไว้  40,100  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการก่อ
สร้างท่อระบายนําและปรับปรุงผิวจราจร  ตามสัญญากู้เงินเลข
ที  649/60/2552  ลงวันที 16 มิถุนายน 2552  วงเงินกู้  5,955,000
  บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2562  งวดที 9  เป็น
เงิน  40,074.23  บาท    
5.  ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างรัวพร้อม
ประตูโรงเรียนเทศบาล 2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างรัวสํานักงาน
เทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร  ตังไว้  25,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพือก่อสร้างรัว
พร้อมประตูโรงเรียนเทศบาล 2 แลtศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และก่อสร้างรัว
สํานักงานเทศบาลพร้อมขยายผิวจราจร  ตามสัญญากู้เงินเลข
ที 851/9/2554  ลงวันที 27  ตุลาคม 2553  วงเงินกู้  1,462,000
  บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ 2562  งวดที 8  เป็น
เงิน  25,790.36  บาท       
6.  ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือซือเครืองเล่น
สนาม  ตังไว้  12,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ในการซือ
เครืองเล่นสนาม  ตามสัญญากู้เงินเลขที  852/10/2554  ลงวันที 27
 ตุลาคม 2553 วงเงินกู้ 1,197,000 บาท  ตังงบประมาณส่งใช้ในปีงบ
ประมาณ 2562 งวดที 8 เป็นเงิน 11,907.74  บาท
7. ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างปรับปรุง
ภูมิทัศน์ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที 1 , ช่วงที 2  ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์โนน
สว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค  ก่อสร้างท่อระบายนํา  คสล.ถนนแสง
ทอง และปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง  ถนนราชนิกูล  ตังไว้ 458,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพือก่อสร้าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ลําห้วยสาธารณะ ช่วงที 1, ช่วงที 2  ก่อสร้างปรับภูมิทัศน์
โนนสว่างพร้อมระบบสาธารณูปโภค , ก่อสร้างท่อระบายนํา  คสล.ถนน
แสงทอง ,ปรับปรุงผิวจราจร ลาดยาง  ถนนราชนิกูล  ตามสัญญากู้เ
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งินเลขที 937/95/2554  ลงวันที 4  กรกฎาคม 2554  วงเงิน
กู้  21,511,000  บาท งบประมาณส่งใช้ในปีงบประมาณ  2562  งวด
ที 6  เป็นเงิน 457,307.84  บาท      
8. ส่งเงินค่าดอกเบียกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้างอาคารหอ
ประชุมอเนกประสงค์  ตังไว้ 256,200  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  เพือก่อสร้าง
อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ตามสัญญากู้เงินเลขที 1099/106/2555
 ลงวันที 4 เมษายน 2555 วงเงินกู้  11,949,848  บาท งบประมาณส่งใช้
ในปีงบประมาณ 2562  งวดที 6  เป็นเงิน 256,161.46  บาท   
9. ส่งเงินชําระหนีดอกเบียเงินกู้ธนาคารกรุงไทย  ตังไว้  450,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีดอกเบียเงินกู้ธนาคารกรุงไทยรายเดือน  ตาม
สัญญากู้เงินประจํา  (Term  Loan)  ฉบับลงวันที  8  มกราคม 2553  วง
เงินกู้ 10,850,000  บาท ส่งใช้ในปี 2562  ปีที 9    
10. ส่งเงินชําระหนีดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  กรณีการ
กู้เงินใหม่  ตังไว้  20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าชําระหนีดอกเบียเงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ใน
กรณีอยู่ระหว่างการทําสัญญา ทีจะต้องชําระจ่ายก่อน  เป็นเงิน 20,000
  บาท             
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 628,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตังไว้  533,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับ
หักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที  22  มกราคม  2557, พระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533  และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ ว 81  ลงวันที  10  กรกฎาคม  2557 
วิธีการคํานวณ    
(ประมาณการค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทีรับเงินค่าจ้างจากเทศบาล
ประจําปีงบประมาณ 2562 x 5/100)          
(12,517,900 - 1,108,800 -
 760,110) = 10,648,990 x 5% = 532,449.50 บาท  ขอตัง
จ่าย  533,000 บาท
  
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตังไว้ 56,000  บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับ
หักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทีรับเงินค่าตอบแทนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน(เงินอุดหนุน) ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที  22  มกราคม  2557,  พระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533  และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ ว 81  ลงวันที  10  กรกฎาคม  2557 
วิธีการคํานวณ (ประมาณการค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทีรับเงินค่าจ้าง
จากเงินอุดหนุน  ประจําปีงบประมาณ 2562 x 5 /100) 
(1,108,800 x 5% = 55,440 บาท) ขอตังจ่าย  56,000  บาท   
   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   ตังไว้ 39,000   บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับ
หักค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) ทีรับเงินค่าตอบ
แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน(เงินอุดหนุน) ส่งเป็นเงิน
สมทบในอัตราเดียวกันด้วย 
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที  22  มกราคม  2557,  พระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533  และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ 
ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ ว 81  ลงวันที  10  กรกฎาคม  2557
วิธีการคํานวณ (ประมาณการค่าตอบแทนของพนักงานจ้างทีรับเงินค่าจ้าง
จากเงินอุดหนุนประจําปีงบประมาณ 2562 x 5 /100)  
(657,000 + 103,100 = 760,100) x 5% = 38,005 บาท)  
ขอตังจ่าย  39,000  บาท             
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 30,118,000 บาท
- โครงการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ  รวมทังสิน  30,117,600  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูง
อายุ 
สําหรับผู้สูงอายุอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึนไปซึงได้ลงทะเบียน และยืนคําขอ
รับเบียยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยกําหนดอัตราจ่าย
เบียยังชีพรายเดือนแบบขันบันไดสําหรับผู้สูงอายุ ดังนี 
1) อายุ 60-69 ปี ได้รับเบียในอัตรา 600 บาท/เดือน 
2.) อายุ 70-79 ปี ได้รับเบียในอัตรา 700 บาท/เดือน  
3.) อายุ 80-89 ปี ได้รับเบียในอัตรา 800 บาท/เดือน 
4.) อายุ 90 ปีขึนไป ได้รับเบียในอัตรา 1,000 บาท/เดือน  
รวมจํานวน3,621 คน 
-เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0810.6/ว 2076 ลง
วันที 5 กรกฎาคม 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 4-52
  ลําดับที 1

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 8,640,000 บาท
- โครงการสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการ  รวมทังสิน  8,640,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ โดยมีสิทธิจะได้รับเบียความพิการ คนละ 800 บาทต่อ
เดือน สําหรับคนพิการทีได้มาลงทะเบียนเพือขอรับเงินคนพิการ ใน
อัตรา 800 บาท/ คน/ เดือน จํานวน  830 คน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที 4-52
 ลําดับที 2

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 270,000 บาท
- โครงการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ รวมทังสิน  270,000  บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  สําหรับผู้ป่วยเอดส์ทีได้มาลงทะเบียนเพือขอรับเงินเบียผู้ป่วย
เอดส์ ในอัตรา 500 บาท/ คน/ เดือน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2076 ลงวัน
ที 5 กรกฎาคม 2561)
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้าที 4-53
 ลําดับที 3

สํารองจ่าย จํานวน 1,399,500 บาท
-เพือจ่ายในกรณีเร่งด่วน หรือจําเป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541
  ข้อ 19 ซึงกําหนดว่างบประมาณรายจ่ายจะกําหนดให้มีเงินสํารองจ่าย
เพือกรณีจําเป็นไปตามความเหมาะสม โดยคณะผู้บริหารท้องถินเป็นผู้มี
อํานาจสังจ่าย  
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจราจร จํานวน 70,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจราจร  ตังไว้  70,000  บาท 
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการจราจรในเขตเทศบาล  เช่น  ค่าติดตัง
สัญญาณไฟจราจร  ค่าตีเส้นจราจร  แผงเหล็ก ป้ายจราจรสีทาถนน  และ
วัสดุอุปกรณ์อืนทีจําเป็นในการจัดการจราจร  และเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
หาอุปกรณ์และสิงที ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง  และเป็นค่าซ่อม
แซมอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ เกียวกับการจราจร
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 6301/ว 4353 ลงวัน
ที  20  ธันวาคม  2541  

ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท. จํานวน 221,200 บาท
ค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสมาคม ส.ท.ท.
ตังไว้  221,200 บาท 
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทยของปี  ตามนัยหนังสือหนัง
สังการกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว2999  ลงวันที   3
 กรกฎาคม  2555เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินเกียวกับค่าบํารุงสมาคม  พ.ศ. 2555 และ
หนังสือด่วน ที มท  0313.4/ว 2787 ลงวันที 18 พฤศจิกายน พ.ศ
. 2542 เรือง การพิจารณาระบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  โดยให้เทศบาลตังงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เป็นรายปีในอัตราร้อยละเศษหนึงส่วนหกของ
รายรับจริงในปีทีล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสม และเงินอุด
หนุนทุกประเภท)  
ทังนีไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมืนบาท ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545          
วิธีคํานวณ  
(รายรับจริง  2560 -  เงินอุดหนุน 2560) 
229,586,881.20 -97,151,149 = 132,435,732.20  บาท        
132,435,732.20  x      1 
                               6  x   100
= 132,435,732.20  x 0.00167 
=  221,167.67  บาท   
จึงขอตังจ่าย 221,200  บาท   

เงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 100,000 บาท
โครงการเงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  ตังไว้  100,000 บาท
-เพือสมทบกองทุนเครือข่ายสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จ่ายให้
แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนได้รับสวัสดิการเกียวกับ
การ เกิด แก่ เจ็บ ตาย การศึกษาและอาชีพ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0891.4/ว 2502  ลงวัน
ที 20  สิงหาคม  2553  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)   หน้าที 4-76
 ลําดับที 1
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เงินสมทบทุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 850,000 บาท
เงินสมทบทุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตัง
ไว้ 850,000  บาท 
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบทุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วย
บริการ  หรือสถานบริการ  หรือหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงาน
อืน  หรือสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่ม หรือองค์กรประชาชนดําเนิน
กิจกรรมด้านสาธารณสุขในพืนที  เพือให้กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูง
อายุ  กลุ่มคนพิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพทีมีความเสียง  และกลุ่มผู้ป่วย
โรคเรือรังทีอยู่ในพืนที  สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทัวถึง
และมีประสิทธิภาพมากขึนโดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความ
พร้อม  ความเหมาะสม  และความต้องการของประชาชนใน
พืนที  โดย  สปสช.  จะสนับสนุน  45  บาท  ต่อหัวประชากรในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (45 บาท x จํานวนประชากรกลางปี) โดยเทศบาล
เมืองบ้านไผ่จะต้องสบทมเงินอย่างน้อยร้อยละ  60  ของจํานวนเงิน
ที สปสช. จะสนับสนุนให้  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที 4-53
 ลําดับที 4 

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างของ
เทศบาล  ลูกจ้างประจํา  ค่าทําศพพนักงานจ้างเทศบาลทีตายในระหว่างรับ
ราชการและปฏิบัติหน้าที              

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 2,710,900 บาท
-เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ตังจ่ายใน
อัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในงบปีประมาณนัน ๆ โดยไม่รวมรายจ่ายจาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินผู้มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน
-เป็นไปตามหนังสือกองทุนบําเน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท
 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือกองทุนบําเน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12
 กรกฎาคม 2560 
วิธีคํานวณ 
(ประมาณการรายรับประจําปี  2562   -  เงินอุดหนุน 2562)
247,000,000 - 111,459,000  =  135,541,000  
=   135,541,000  X   2/100  
=   2,710,820.-  บาท     
ตังจ่ายไว้     2,710,900.-    บาท      
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เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 364,000 บาท
-เพือเบิกจ่ายเป็นค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถินทีมิใช่
ตําแหน่งครู ตามจํานวนทีจะต้องจ่ายจริงให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับ
บํานาญรายเดือน จํานวน  12  ราย คือ      
1. นายสุริยวัตร  นครวงศ์            เดือนละ    5,362   บาท  
2. นายสมัชชา  มณีบุญ               เดือนละ     4,005  บาท           
3. นางสุลักษณ์  นิสยันต์             เดือนละ    5,665   บาท  
4. นางสาวบุษราคัม  นิสยันต์       เดือนละ     4,339  บาท            
5.  นายวิชัย  วิพัฒน์เกษมสุข       เดือนละ    1,623   บาท  
6. นายจงกล  ทวีวัฒน์                 เดือนละ   2,456   บาท         
7. นางวาณี  สังฆะมณี                เดือนละ   1,527    บาท  
8. นางอุบล  ประสงค์                  เดือนละ   3,404   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      
-เป็นไปตามหนังสือกองทุนบําเน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท
 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือกองทุนบําเน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที 12
 กรกฎาคม 2560
    

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 2,624,900 บาท
เบิกจ่ายเป็นค่าบําเหน็จของลูกจ้างประจํา  เพือปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง ของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2552  จํานวน  11  ราย คือ    
1. นายปภา  วงษ์สุดตา             เดือนละ     9,231 บาท
2. นายคําม้วน  ศรีคลัง             เดือนละ    8,365 บาท
3. นายสมชาย  สุดเพาะ            เดือนละ    8,466  บาท
4. นายประดิษฐ์  นิทัศน์            เดือนละ    9,714  บาท
5. นายสมาน  พาสิงห์               เดือนละ  10,877  บาท  
6. นายละออ  บุญส่ง                เดือนละ  10,877  บาท
7. นายวิชัย  สันชิต                  เดือนละ  10,072  บาท 
8. นายจันทร์  ฤทธิคํา              เดือนละ  15,412  บาท 
9. นายอ่อนจันทร์  หมืนสา        จํานวน    499,872  บาท 
10. นายวรรณา  บุญสิงห์          จํานวน  639,643  บาท 
11. นายสุภี  อุดม                    จํานวน  489,125  บาท 

        

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรข้าราชการบํานาญส่วน
ท้องถิน
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
หมวดรายได้

กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด 951,290.00              1,662,150.00            1,457,589.00           

ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคาร 328.68                      341.78                       427.61

ดอกเบี�ยรับจํานํา
ดอกเบี�ยรับจํานํา 9,309,134.00           9,559,152.25            9227479

รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้เบ็ดเตล็ด 1,500.00                  5,348.00                   3,299.80                  

รวมหมวดรายได้ 10,262,252.68        11,226,992.03         10,688,795.41        
หมวดเงินได้อื�น

เงินรางวัลประจําปี 15% ของกําไรสุทธิ -                            -                             
เงินบูรณะท้องถิ�น 30% ของกําไรสุทธิ -                            -                             
เงินทุนดําเนินการ 55% ของกําไรสุทธิ -                            -                             
บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20% 799,701.98              936,305.24               1,121,766.09           
เงินทํานุบํารุงท้องถิ�น 30% 1,199,552.97           1,404,457.86            1,682,649.13           
ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% 1,999,254.96           2,340,763.11            2,804,415.23           

รวมหมวดเงินได้อื�น 3,998,509.91          4,681,526.21           5,608,830.45          
รวมรายรับทั�งสิ�น 14,260,762.59        15,908,518.24         16,297,625.86        

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
งบกลาง 3,618,124.74           3,419,313.29            3,525,685.72           
งบบุคลากร 1,144,680.00           1,302,240.00            1,487,917.00           
งบดําเนินงาน 701,318.05              758,233.24               738,486.84              
งบลงทุน -                            -                             
งบรายจ่ายอื�น 4,054,109.91           4,737,126.21            5,665,030.45           

รวมรายจ่าย 9,518,232.70          10,216,912.74         11,417,120.01        

รายจ่ายจริง

งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

รายรับจริง

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562



ประมาณการรายรับทังสิน 18,520,500 บาท แยกเป็น
รายได้  เป็นเงิน 11,920,500 บาท
กําไรจําหน่ายทรัพย์หลุด รวม 2,000,000 บาท
กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 2,000,000 บาท
โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์หลุดทีผ่านมาเป็นเกณฑ์  

ดอกเบียเงินฝากธนาคาร รวม 20,000 บาท
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร จํานวน 20,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบียเงินฝากธนาคาร ตังแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง
เดือนกันยายน 2561  เป็นเกณฑ์

ดอกเบียรับจํานํา รวม 9,900,000 บาท
ดอกเบียรับจํานํา จํานวน 9,900,000 บาท
โดยคํานวณจากดอกเบียรับจํานําของ เดือนตุลาคม 2560 ถึง
เดือน กันยายน 2561 เป็นเกณฑ์  

รายได้เบ็ดเตล็ด รวม 500 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 500 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ทีไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอืน ๆ 

รายได้อืน  เป็นเงิน 6,600,000 บาท
เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 1,980,000 บาท
- เงินทํานุบํารุุงท้องถิน  30 %   ของกําไรสุทธิประจําปีงบประมาณ  2560

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 3,300,000 บาท
-เงินทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50 % ของกําไรสุทธิประจําปีงบ
ประมาณ 2560 

บําเหน็จรางวัล ร้อยละ 20 จํานวน 1,320,000 บาท
บําเน็จรางวัล 20 % ของกําไรสุทธิประจําปีงบประมาณ 2560 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลบ้านไผ่

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอ บ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
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ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน  15,327,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น
งบบุคลากร  เป็นเงิน 1,630,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,630,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,550,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างประจําของพนักงานสถานธนานุบาล  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 80,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินเพิมเงินประจําตําแหน่งของพนักงานสถานธนานุบาล  

งบดําเนินงาน  เป็นเงิน 1,322,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 768,000 บาท
ค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุด จํานวน 20,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเบียเลียงจําหน่ายทรัพย์หลุดให้แก่คณะกรรมการและ
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
สอบทรัพย์รับจํานําของสถานธนานุบาล 

เงินสมทบเงินสะสม จํานวน 155,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสม  ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 70,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานสถานธนานุ
บาลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 

ค่าตอบแทนพิเศษ จํานวน 13,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนานุบาลผู้ได้รับ
ค่าจ้างถึงขันสูงหรือใกล้ถึงขันสูงของตําแหน่ง   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบฯ                                          

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 60,000 บาท
สําหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลทีมีสิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
ได้ตามระเบียบฯ  

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลบ้านไผ่

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

อําเภอ บ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น
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ค่าอาหาร จํานวน 130,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจําวันทําการให้แก่พนักงานสถานธนานุ
บาล      

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
สําหรับจ่ายเป็นค่าทําการอย่างใดอย่างหนึง ค่าจ้างเหมาบริการทังค่าสิงของ
และค่าแรงงานของสถานธนานุบาล
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตังโรงรับจํานําของสถานธนานุบาล
ค่าเบียประกันอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าเบียประกันอัคคีภัยของสถานธนานุบาล
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่ารักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบงานของสถานธนา
นุบาล
ค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 3,500 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและทีดิน
ค่าวารสาร จํานวน 4,500 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์หรือวารสารต่างๆ ของสถานธนานุบาล
ค่าสอบบัญชี จํานวน 40,000 บาท
สําหรับจ่ายให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรอง
งบการเงินของสถานธนานุบาล 
ค่าอากรแสตมป์ จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์  ในการใช้เช็คเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร
ของสถานธนานุบาล

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
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืนๆของสถานธนานุ
บาล
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิงก่อสร้างอืน ๆ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือสิงก่อสร้างของสถานธนานุบาล
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ค่าวัสดุ รวม 201,000 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  ยางนอก ยางใน  สายไมล์ เพลา นํามัน
เบรก หัวเทียน  น็อต และอะไหล่เครืองยนต์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านํามันเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น  นํามันเครือง นํามัน
เบนซิน  นํามัน E20  นํามันแก๊สโซฮอล์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ จานบันทึก
ข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัวรับจํานํา ใบเสร็จรับเงิน  และวัสดุอืนทีอยู่
ในประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุต่างๆ ทีไม่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึงใน
ประเภทค่าวัสดุดังกล่าวข้างต้น เช่น กระถาง
ต้นไม้,ต้นไม้,ปุ๋ย,จอบ,จานพรวน  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 121,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 6,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่านําประปาของสถานธนานุบาล 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่าง ๆ ของสถานธนานุ
บาล  เช่น ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธนาณัติ ดวงตราไปรษณีย์ยากร ในการจัด
ส่งเอกสารต่าง ๆ ฯลฯ 

งบรายจ่ายอืน  เป็นเงิน 6,661,800 บาท
รายจ่ายอืน รวม 6,661,800 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอํานวยการ จํานวน 61,800 บาท
สําหรับจ่ายให้แก่สํานักงาน  จ.ส.ท. ตามทีกําหนดให้ตังไว้ในแต่ละปี  
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เงินทํานุบํารุงท้องถิน 30% จํานวน 1,980,000 บาท
สําหรับจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นเงินอุดหนุนนําไปบูรณะ หรือ
ทํานุบํารุงท้องถิน ซึงกําหนดตังจ่ายไว้ 30% ของกําไรสุทธิ ตังจ่ายจาก
กําไรสุทธิปี 2561     

ทุนดําเนินการของสถานธนานุบาล 50% จํานวน 3,300,000 บาท
สําหรับจ่ายให้สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เป็นเงินทุนหมุนเวียน
หรือทุนดําเนินการของสถานธนานุบาลซึงตังจ่ายไว้ 50 %  ของกําไร
สุทธิ ตังจ่ายจากกําไรสุทธิปี 2561   

บําเหน็จรางวัล 20% จํานวน 1,320,000 บาท
สําหรับจ่ายให้เจ้าหน้าทีในระดับจังหวัด  ระดับเทศบาล  พนักงานสถานธนา
นุบาล และสํานักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ซึงกําหนดตัง
จ่ายไว้ 20%  ของกําไรสุทธิ ตังจ่ายจากกําไรสุทธิปี 2561   

งบกลาง  เป็นเงิน 5,713,800 บาท
งบกลาง รวม 5,713,800 บาท
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 213,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถาน
ธนานุบาล  ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีทีล่วงมา ซึงสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับรองแล้วตามระเบียบสํานักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วย
สวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2555

ค่าชําระดอกเบียเงินกู้ธนาคาร จํานวน 5,500,000 บาท
-สําหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้เบิกเกินบัญชีให้แก่ ธนาคารกรุง
ไทย  จํากัด  (มหาชน)  สาขาบ้านไผ่  ในอัตราดอกเบียทีธนาคารกําหนด
-สําหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินกู้เบิกเกินบัญชีให้แก่ ธนาคารออมสิน สาขา
บ้านไผ่  ในอัตราดอกเบียทีธนาคารกําหนด
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 1,382,700

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้รับบํานาญ 50,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 2,624,900

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจราจร 70,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ตามข้อบังคับสมา
คม ส.ท.ท.

221,200

เงินสบทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 100,000

เงินสมทบทุนให้กอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

850,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 270,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 7,923,800

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 628,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 30,118,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

2,710,900

สํารองจ่าย 1,399,500

เบียยังชีพคนพิการ 8,640,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 364,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

ค่าชําระดอกเบีย 1,382,700

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้รับบํานาญ 50,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 2,624,900

เงินช่วยพิเศษ 50,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจราจร 70,000

ค่าบํารุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศ
ไทย ตามข้อบังคับสมา
คม ส.ท.ท.

221,200

เงินสบทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 100,000

เงินสมทบทุนให้กอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

850,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 270,000

ค่าชําระหนีเงินต้น 7,923,800

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 628,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 30,118,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

2,710,900

สํารองจ่าย 1,399,500

เบียยังชีพคนพิการ 8,640,000

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 364,000

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 351,000 351,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 256,700 143,600 170,000 2,611,700 818,700

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 20,000 79,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 67,200 42,000 115,200

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 28,500 21,500 12,000 157,400 24,800

เงินเดือนพนักงาน 315,800 2,046,600 2,694,800 2,437,300 3,687,400

เงินวิทยฐานะ

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 227,500 6,483,000 259,000

เงินประจําตําแหน่ง 85,200 103,200 36,000 163,200

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 60,000 140,000 45,000

ค่าเบียประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

6,000

ค่าเช่าบ้าน 48,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 10,000 5,000 150,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 140,000 3,072,000

ค่าจ้างเหมาฆ่าสัตว์ใน
โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

480,000

วันทีพิมพ์ : 15/8/2561  13:38:44 หน้า : 3/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3,563,700 3,563,700

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 4,643,800 2,737,000 1,968,000 13,349,500

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 12,900 45,500 12,900 170,900

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 2,278,500 528,300 3,098,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 343,000 354,500 95,700 1,037,400

เงินเดือนพนักงาน 23,132,200 1,268,100 15,495,600 51,077,800

เงินวิทยฐานะ 3,051,000 3,051,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 228,000 1,767,600 973,100 9,938,200

เงินประจําตําแหน่ง 121,200 678,000 1,186,800

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 115,200 60,000 274,000 694,200

ค่าเบียประชุม 40,000 40,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,500 172,000 600,000 828,500

ค่าเช่าบ้าน 21,600 69,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 65,000 260,000 525,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 30,000 700,000 3,942,000

ค่าจ้างเหมาฆ่าสัตว์ใน
โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

480,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดอาคารกอง
สาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม

96,000

-ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ
ค่าจ้างเหมาบริการ
ประเภทต่างๆ 25,000 75,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ประเภทต่างๆ (กอง
สาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

6,360,000

-ค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกทําความสะอาด
อาคารศูนย์เยาวชนฯ 
(Youth Park)
ค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกปฏิบัติงานในการ
จัดระเบียบการ
จําหน่ายสินค้าในตลาด 
จุดผ่อนผัน หาบเร่แผง
ลอย รวมทังกิจการทีน่า
รังเกียจ และอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

ค่าจ้างเหมาบุคลากรทํา
ความสะอาดอาคาร
ศูนย์บริการฯและดูแล
เครืองมือเครืองใช้ให้
ปราศจากเชือ ประจํา
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

192,000

ค่าจ้างเหมาบุคลากร
เพือปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งเจ้าพนักงาน
บันทึกข้อมูล

384,000

ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติ
การการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

864,000

ค่าจ้างเหมาพนักงาน
พ่นสารเคมีและควบคุม
โรค

192,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาดอาคารกอง
สาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม

96,000

-ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ 300,000 300,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ประเภทต่างๆ 684,000 784,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ประเภทต่างๆ (กอง
สาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

6,360,000

-ค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกทําความสะอาด
อาคารศูนย์เยาวชนฯ 
(Youth Park)

96,000 96,000

ค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกปฏิบัติงานในการ
จัดระเบียบการ
จําหน่ายสินค้าในตลาด 
จุดผ่อนผัน หาบเร่แผง
ลอย รวมทังกิจการทีน่า
รังเกียจ และอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

480,000 480,000

ค่าจ้างเหมาบุคลากรทํา
ความสะอาดอาคาร
ศูนย์บริการฯและดูแล
เครืองมือเครืองใช้ให้
ปราศจากเชือ ประจํา
ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

192,000

ค่าจ้างเหมาบุคลากร
เพือปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งเจ้าพนักงาน
บันทึกข้อมูล

384,000

ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติ
การการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

864,000

ค่าจ้างเหมาพนักงาน
พ่นสารเคมีและควบคุม
โรค

192,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่ารับวารสาร นิตยสาร 
สิงพิมพ์ต่างๆและค่า
จ้างเหมาบริการ

380,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการมีงานทํา ของ
นักเรียน นักศึกษา ให้
มีรายได้ระหว่างเรียน

350,000

จ้างเหมาทําความ
สะอาดสํานักงานและ
อาคารหอประชุม
อเนกประสงค์ และ
รักษาความปลอดภัย
สถานทีราชการ

จ้างเหมาทําความ
สะอาดอาคาร สํานัก
งานกองช่าง,งาน
ป้องกัน,งานเทศกิจฯ, 
ห้องประชุมเล็ก

96,000

จ้างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาด
จ้างเหมาบุคคลภาย
นอกรักษาความ
ปลอดภัยสถานที
ราชการ

รายจ่ายเพือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม และผลงาน
ของเทศบาล และ
ประเพณีท้องถิน
รายจ่ายเพือพัฒนา
เว็บไซต์ เพือการ
บริการข้อมูล
สารสนเทศของหน่วย
งาน

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ (กองช่าง) 480,000

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่ารับวารสาร นิตยสาร 
สิงพิมพ์ต่างๆและค่า
จ้างเหมาบริการ

380,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการมีงานทํา ของ
นักเรียน นักศึกษา ให้
มีรายได้ระหว่างเรียน

350,000

จ้างเหมาทําความ
สะอาดสํานักงานและ
อาคารหอประชุม
อเนกประสงค์ และ
รักษาความปลอดภัย
สถานทีราชการ

672,000 672,000

จ้างเหมาทําความ
สะอาดอาคาร สํานัก
งานกองช่าง,งาน
ป้องกัน,งานเทศกิจฯ, 
ห้องประชุมเล็ก

96,000

จ้างเหมาบริการ
พนักงานรักษาความ
สะอาด

576,000 576,000

จ้างเหมาบุคคลภาย
นอกรักษาความ
ปลอดภัยสถานที
ราชการ

384,000 384,000

รายจ่ายเพือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม และผลงาน
ของเทศบาล และ
ประเพณีท้องถิน

600,000 600,000

รายจ่ายเพือพัฒนา
เว็บไซต์ เพือการ
บริการข้อมูล
สารสนเทศของหน่วย
งาน

20,000 20,000

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ (กองช่าง) 480,000

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการอืนๆ 290,000 290,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 10,000 680,000 690,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

60,000 250,000

ค่าทดแทนกรณีสภาพ
แวดล้อมเสือมโทรม
เนืองจากระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
(กองช่าง)

100,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงหรีด พวงมาลา

ค่าสินไหมทดแทน

โครงการกฎหมายควร
รู้
โครงการแข่งขันกีฬา
เซปักตะกร้อเพือเด็ก 
เยาวชนและประชาชน

70,000

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนบ้านไผ่เกมส์ 70,000

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ระดับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและระดับ
ประเทศ

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน เพือเด็ก 
เยาวชน และประชาชน

75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

400,000 400,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 115,000 800,000 1,015,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

310,000

ค่าทดแทนกรณีสภาพ
แวดล้อมเสือมโทรม
เนืองจากระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
(กองช่าง)

100,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พวงหรีด พวงมาลา

10,000 10,000

ค่าสินไหมทดแทน 10,000 10,000

โครงการกฎหมายควร
รู้ 80,000 80,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เซปักตะกร้อเพือเด็ก 
เยาวชนและประชาชน

70,000

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนบ้านไผ่เกมส์ 70,000

โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ระดับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและระดับ
ประเทศ

300,000 300,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน เพือเด็ก 
เยาวชน และประชาชน

75,000

วันทีพิมพ์ : 15/8/2561  13:38:44 หน้า : 10/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
อนุบาลเกมส์ 70,000

โครงการแข่งขัน
เดิน-วิง มินิมาราธอน 85,000

โครงการคัดเลือก
พนักงานดีเด่น

โครงการค่าใช้จ่าย
รณรงค์ ในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน (กอง
สาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

10,000

โครงการจัดการขยะ
อันตรายในชุมชน 
(กองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม)

10,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
โครงการจัดการเลือก
ตัง

โครงการจัดการสิงแวด
ล้อมแนวใหม่แบบ
ชุมชนมีส่วนร่วม และ
ทัศนศึกษาดูงาน  (กอง
สาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเนือง
ในวันสําคัญของชาติ

โครงการจัดกิจกรรม
วันท้องถินไทย
โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล

โครงการจัดกิจกรรม
วันสถาปนา อปพร.
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
อนุบาลเกมส์ 70,000

โครงการแข่งขัน
เดิน-วิง มินิมาราธอน 85,000

โครงการคัดเลือก
พนักงานดีเด่น 5,000 5,000

โครงการค่าใช้จ่าย
รณรงค์ ในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

30,000 30,000

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน (กอง
สาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

10,000

โครงการจัดการขยะ
อันตรายในชุมชน 
(กองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม)

10,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

200,000 200,000

โครงการจัดการเลือก
ตัง 500,000 500,000

โครงการจัดการสิงแวด
ล้อมแนวใหม่แบบ
ชุมชนมีส่วนร่วม และ
ทัศนศึกษาดูงาน  (กอง
สาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

10,000

โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติเนือง
ในวันสําคัญของชาติ

500,000 500,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันท้องถินไทย 20,000 20,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเทศบาล 30,000 30,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันสถาปนา อปพร. 10,000 10,000

วันทีพิมพ์ : 15/8/2561  13:38:44 หน้า : 12/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีขึนปีใหม่ 50,000

โครงการจัดงานประ
เพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบัง
ไฟ-ตะไลยักษ์ ชุมชน
หมู่สีพัฒนาและชุมชน
โพธิสวรรค์

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

150,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 100,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ 250,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินอย่างมี
ส่วนร่วม

โครงการจัด
นิทรรศการแสดงผล
งานทางการศึกษา
โครงการจัดประชุม
ประจําเดือนองค์กร
ภาคประชาชน

280,000

โครงการจัด
ระเบียบการจําหน่าย
สินค้าบนถนนทางเท้า
และการจราจร
โครงการชาวบ้านไผ่
ร่วมใจลดการใช้นํามัน
ทอดซํา

10,000

โครงการชุมชนรวม
พลัง  ลดโลกร้อน (กอง
สาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีขึนปีใหม่ 50,000

โครงการจัดงานประ
เพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบัง
ไฟ-ตะไลยักษ์ ชุมชน
หมู่สีพัฒนาและชุมชน
โพธิสวรรค์

100,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา

150,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 150,000 150,000

โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทง 100,000

โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์ 250,000

โครงการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินอย่างมี
ส่วนร่วม

150,000 150,000

โครงการจัด
นิทรรศการแสดงผล
งานทางการศึกษา

200,000 200,000

โครงการจัดประชุม
ประจําเดือนองค์กร
ภาคประชาชน

280,000

โครงการจัด
ระเบียบการจําหน่าย
สินค้าบนถนนทางเท้า
และการจราจร

190,000 190,000

โครงการชาวบ้านไผ่
ร่วมใจลดการใช้นํามัน
ทอดซํา

10,000

โครงการชุมชนรวม
พลัง  ลดโลกร้อน (กอง
สาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตลาดสะอาด
อาหารปลอดภัยใส่ใจ
สิงแวดล้อม

10,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนิน
งานจัดการขยะมูลฝอย
และสิงปฏิกูล (กอง
ช่าง)

50,000

โครงการทอดผ้าป่า
ขยะ(กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม)

20,000

โครงการประชุม
ประชาคมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการเผยแพร่
ความรู้การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในหน่วย
งาน สถานศึกษา สถาน
ประกอบการชุมชนใน
เขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

โครงการฝึกซ้อมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย
โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
แก่พนักงานและลูกจ้าง

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนเครือข่ายอาสา
สมัครฝ่ายทะเบียน
ประจําชุมชน

วันทีพิมพ์ : 15/8/2561  13:38:44 หน้า : 15/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการตลาดสะอาด
อาหารปลอดภัยใส่ใจ
สิงแวดล้อม

10,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนิน
งานจัดการขยะมูลฝอย
และสิงปฏิกูล (กอง
ช่าง)

50,000

โครงการทอดผ้าป่า
ขยะ(กองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม)

20,000

โครงการประชุม
ประชาคมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

15,000 15,000

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000 100,000

โครงการเผยแพร่
ความรู้การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยในหน่วย
งาน สถานศึกษา สถาน
ประกอบการชุมชนใน
เขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

10,000 10,000

โครงการฝึกซ้อมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัย

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
แก่พนักงานและลูกจ้าง

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนเครือข่ายอาสา
สมัครฝ่ายทะเบียน
ประจําชุมชน

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

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพิม
พูนความรู้ พัฒนา
ทักษะ และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

โครงการฝึกอบรมเพิม
พูนประสิทธิภาพอาสา
สมัครด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย
โครงการฝึกอบรมยุว 
อปพร. และยุวเทศกิจ

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานการส่ง
เสริมบทบาทการ
พัฒนาสตรี

200,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเชิง
ปฏิบัติการ เพือเสริม
สร้างภาวะผู้นําคณะ
กรรมการชุมชนและ
องค์กรในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

500,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพและพัฒนาราย
ได้ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

150,000

โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิน 
(SBMLD)
โครงการพัฒนา
พนักงานครูโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

วันทีพิมพ์ : 15/8/2561  13:38:44 หน้า : 17/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเพิม
พูนความรู้ พัฒนา
ทักษะ และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

400,000 400,000

โครงการฝึกอบรมเพิม
พูนประสิทธิภาพอาสา
สมัครด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย

100,000 100,000

โครงการฝึกอบรมยุว 
อปพร. และยุวเทศกิจ 25,000 25,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานการส่ง
เสริมบทบาทการ
พัฒนาสตรี

200,000

โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเชิง
ปฏิบัติการ เพือเสริม
สร้างภาวะผู้นําคณะ
กรรมการชุมชนและ
องค์กรในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

500,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพและพัฒนาราย
ได้ชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

150,000

โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิน 
(SBMLD)

1,000,000 1,000,000

โครงการพัฒนา
พนักงานครูโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

147,000 147,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเพือ
การเรียนรู้และแก้ไข
ปัญหา

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล
เมืองบ้านไผ่
โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล

โครงการรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงต่อเด็ก 
เยาวชน สตรีและความ
รุนแรงในครอบครัว

50,000

โครงการเรารักบ้านไผ่ 150,000

โครงการเรารักบ้านไผ่
รักษ์สิงแวดล้อม (กอง
สาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

10,000

โครงการเลือกตัง
ประธานคณะกรรมการ
ชุมชน ทัง 39 ชุมชน
ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

30,000

โครงการวันเยาวชน 100,000

โครงการสงเคราะห์
เครืองกันหนาวแก่ผู้
ด้อยโอกาส

50,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดกระบวนการเรียน
การสอน การบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจกิจพอเพียง “
สถานศึกษาพอเพียง” 
สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเพือ
การเรียนรู้และแก้ไข
ปัญหา

100,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

100,000 100,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล

50,000 50,000

โครงการรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงต่อเด็ก 
เยาวชน สตรีและความ
รุนแรงในครอบครัว

50,000

โครงการเรารักบ้านไผ่ 150,000

โครงการเรารักบ้านไผ่
รักษ์สิงแวดล้อม (กอง
สาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

10,000

โครงการเลือกตัง
ประธานคณะกรรมการ
ชุมชน ทัง 39 ชุมชน
ในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

30,000

โครงการวันเยาวชน 100,000

โครงการสงเคราะห์
เครืองกันหนาวแก่ผู้
ด้อยโอกาส

50,000

โครงการส่งเสริมการ
จัดกระบวนการเรียน
การสอน การบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจกิจพอเพียง “
สถานศึกษาพอเพียง” 
สู่ “ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมของศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการท่อง
เทียวในสถานศึกษา

โครงการส่งเสริม
พนักงานครู พนักงาน
เทศบาล และนักเรียน
สังกัดเทศบาลเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา

15,000

โครงการส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิน 50,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุ
งอายุ คนพิการ ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

40,000

โครงการสถาน
ประกอบการสะอาด
ปลอดภัยอนามัยสิง
แวดล้อมดี

10,000

โครงการสนับสนุนค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โครงการสนับสนุนค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่
โครงการสนับสนุนค่า
เครืองแบบนักเรียน

โครงการสนับสนุนค่า
เครืองแบบนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่
โครงการสนับสนุนค่า
เครืองอุปกรณ์การ
เรียน

โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมของศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการท่อง
เทียวในสถานศึกษา

100,000 100,000

โครงการส่งเสริม
พนักงานครู พนักงาน
เทศบาล และนักเรียน
สังกัดเทศบาลเข้าร่วม
แข่งขันกีฬา

15,000

โครงการส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิน 50,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุ
งอายุ คนพิการ ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

40,000

โครงการสถาน
ประกอบการสะอาด
ปลอดภัยอนามัยสิง
แวดล้อมดี

10,000

โครงการสนับสนุนค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 600,000 600,000

โครงการสนับสนุนค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

20,000 20,000

โครงการสนับสนุนค่า
เครืองแบบนักเรียน 390,000 390,000

โครงการสนับสนุนค่า
เครืองแบบนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

14,000 14,000

โครงการสนับสนุนค่า
เครืองอุปกรณ์การ
เรียน

380,000 380,000

โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)

2,335,000 2,335,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัวส่วนเพิม : 
Top Up)
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการพัฒนา/ปรับ
ปรุงห้องสมุด

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินทีจัดทําแผน
พัฒนาทางการศึกษาดี
เด่น

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านในสถาน
ศึกษา สังกัดเทศบาล
เมืองบ้านไผ่
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนสังกัดเทศบาล

โครงการสนับสนุนค่า
ปัจจัยพืนฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน
โครงการสนับสนุนค่า
หนังสือเรียน

โครงการสนับสนุนค่า
หนังสือเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

262,000 262,000

โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัวส่วนเพิม : 
Top Up)

237,000 237,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา

40,000 40,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการพัฒนา/ปรับ
ปรุงห้องสมุด

200,000 200,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้

100,000 100,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินทีจัดทําแผน
พัฒนาทางการศึกษาดี
เด่น

250,000 250,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านในสถาน
ศึกษา สังกัดเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

50,000 50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนสังกัดเทศบาล

33,600 33,600

โครงการสนับสนุนค่า
ปัจจัยพืนฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน

110,000 110,000

โครงการสนับสนุนค่า
หนังสือเรียน 646,000 646,000

โครงการสนับสนุนค่า
หนังสือเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถาน
ศึกษา
โครงการสาธารณสุข
ผสมผสานเชิงรุก 20,000

โครงการสํารวจข้อมูล
พืนฐานชุมชนเพือการ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน

10,000

โครงการอบรมเกษตร
ทฤษฏีใหม่ตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

150,000

โครงการอบรมครูและ
ศึกษาดูงานในประเทศ

โครงการอบรมเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลังและการพัสดุ
โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขันพืนฐานและ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

โครงการอบรมเสริม
สร้างประสิทธิภาพ
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

10,000 10,000

โครงการสร้างภูมิคุ้ม
กันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนนอกสถาน
ศึกษา

200,000 200,000

โครงการสาธารณสุข
ผสมผสานเชิงรุก 20,000

โครงการสํารวจข้อมูล
พืนฐานชุมชนเพือการ
จัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน

10,000

โครงการอบรมเกษตร
ทฤษฏีใหม่ตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

150,000

โครงการอบรมครูและ
ศึกษาดูงานในประเทศ 300,000 300,000

โครงการอบรมเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลังและการพัสดุ

50,000 50,000

โครงการอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขันพืนฐานและ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

150,000 150,000

โครงการอบรมเสริม
สร้างประสิทธิภาพ
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ

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

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

โครงการอบรมอนุรักษ์
และขยายพันธุ์โค 
ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

30,000

โครงการอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

โครงการอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 40,000 60,000 1,800,000 120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 5,000 110,000 13,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 20,000 650,000 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 40,000 20,000 100,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000 2,000 405,000 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 5,000 50,000 2,100,000 202,000

วัสดุกีฬา

วัสดุเครืองดับเพลิง 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 20,000 10,000 300,000 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 80,000 180,000 40,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 5,000 190,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 1,140,800 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

10,000 10,000

โครงการอบรมอนุรักษ์
และขยายพันธุ์โค 
ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

30,000

โครงการอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

3,276,000 3,276,000

โครงการอาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล

760,000 760,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 130,000 550,000 620,000 3,370,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 10,000 65,000 203,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 90,000 90,000 940,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 30,000 340,000 600,000

วัสดุสํารวจ 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 31,000 140,000 621,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 100,000 350,000 380,000 3,187,000

วัสดุกีฬา 40,000 40,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 90,000 140,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 15,000 109,000 509,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 300,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 5,330,000 5,330,000

วัสดุการเกษตร 10,000 20,000 225,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 25,000 65,000 1,260,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 3,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 80,000 105,000

วัสดุอืน 20,000

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 100,000 20,000 38,000

ค่าไฟฟ้า 150,000 35,000 150,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 6,000

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดแขวน

ชันวางหนังสือ

ติดตังผ้าม่านภายใน
อาคาร Youth Park

ตู้บานเลือนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต
ตู้เหล็กบานเลือน
กระจกสูง 15,000

โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี 
จํานวน 10 ทีนัง
โต๊ะพร้อมเก้าอีสํานัก
งาน 11,500

พัดลมดูดอากาศ 20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานประมวลผล 
 แบบที 1 *
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 7,000 33,000 50,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 20,000 490,000 795,000

วัสดุอืน 3,000 23,000

วัสดุการศึกษา 2,300,000 2,300,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 500,000 500,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 200,000 60,000 170,000 588,000

ค่าไฟฟ้า 500,000 45,000 2,440,000 3,320,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 100,000 100,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 120,000 155,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 6,000

เครืองปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดแขวน 51,200 51,200

ชันวางหนังสือ 15,000 15,000

ติดตังผ้าม่านภายใน
อาคาร Youth Park 50,000 50,000

ตู้บานเลือนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต 10,000 10,000

ตู้เหล็กบานเลือน
กระจกสูง 15,000

โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี 
จํานวน 10 ทีนัง 23,000 23,000

โต๊ะพร้อมเก้าอีสํานัก
งาน 11,500

พัดลมดูดอากาศ 20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์  
สําหรับงานประมวลผล 
 แบบที 1 *

22,000 22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1*

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

21,000

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1 *

22,000

เครืองพิมพ์  
Multifunction  ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี

เครืองพิมพ์ 
Mulifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา
เครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ ชนิด 
LED ขาวดํา

9,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 5,900

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครืองเล่นพัฒนาการ
เด็ก

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองเจาะสกัด
คอนกรีต 78,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องวงจรปิด 
(CCTV) แบบไร้สาย 
ภายในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่
เครืองบันทึกเสียง
ระบบดิจิตอล 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1*

110,000 110,000

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

21,000

เครืองคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที 1 *

22,000

เครืองพิมพ์  
Multifunction  ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี

17,000 17,000

เครืองพิมพ์ 
Mulifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา

36,000 36,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือ ชนิด 
LED ขาวดํา

9,000

เครืองสํารองไฟฟ้า 5,900

ครุภัณฑ์การศึกษา

เครืองเล่นพัฒนาการ
เด็ก 1,000,000 1,000,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองเจาะสกัด
คอนกรีต 78,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องวงจรปิด 
(CCTV) แบบไร้สาย 
ภายในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

2,000,000 2,000,000

เครืองบันทึกเสียง
ระบบดิจิตอล 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ติดตังชุดลูกข่าย 
หอกระจายข่าวแบบไร้
สายพร้อมติดตังภายใน
เขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

ติดตังระบบเสียงตาม
สายภายในองค์กร
ไฟถนนพลังงานแสง
อาทิตย์พร้อมติดตัง 480,000

ครุภัณฑ์กีฬา

เครืองออกกําลังกาย 
ให้กับชุมชนภายใน
เขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ปะผุรถเก็บขยะมูลฝอย 
หมายเลขทะเบียน 
85-0058 ขอนแก่น 
(กองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม)

90,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ 20,400

เครืองสูบนํา

เลือยยนต์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครืองตรวจระดับ
ไขมันในกระแสเลือด 30,000

เครืองตรวจวัดระดับ
นําตาลในกระแสเลือด 4,000

เครืองวัดความดัน
โลหิต 5,000

ครุภัณฑ์อืน

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 
รัชกาลที 10
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ติดตังชุดลูกข่าย 
หอกระจายข่าวแบบไร้
สายพร้อมติดตังภายใน
เขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

450,000 450,000

ติดตังระบบเสียงตาม
สายภายในองค์กร 60,000 60,000

ไฟถนนพลังงานแสง
อาทิตย์พร้อมติดตัง 480,000

ครุภัณฑ์กีฬา

เครืองออกกําลังกาย 
ให้กับชุมชนภายใน
เขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่

500,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ปะผุรถเก็บขยะมูลฝอย 
หมายเลขทะเบียน 
85-0058 ขอนแก่น 
(กองสาธารณสุขและ
สิงแวดล้อม)

90,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ 20,400

เครืองสูบนํา 135,000 135,000

เลือยยนต์ 75,000 75,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เครืองตรวจระดับ
ไขมันในกระแสเลือด 30,000

เครืองตรวจวัดระดับ
นําตาลในกระแสเลือด 4,000

เครืองวัดความดัน
โลหิต 5,000

ครุภัณฑ์อืน

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 
รัชกาลที 10 500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถยนต์บรรทุกขยะ
แบบขอเกียว (กอง
สาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

3,500,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างที
ประดิษฐานพระพุทธ
รูป

35,000

โครงการก่อสร้างรัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 
(โนนสว่าง)

900,000

โครงการก่อสร้างอ่าง
แปรงฟันสําหรับเด็ก
เล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 1 (บ้านเกิง)

100,000

โครงการก่อสร้างอ่าง
แปรงฟันสําหรับเด็ก
เล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2

100,000

โครงการเทลานคอนก
รีต ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 1 (บ้านเกิง)

250,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์การเรียนรู้
สถานีรถไฟบ้านไผ่ 
(กองการศึกษา)

500,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยคุ้มใหม่

317,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถยนต์บรรทุกขยะ
แบบขอเกียว (กอง
สาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)

3,500,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

กล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล 70,000 70,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างที
ประดิษฐานพระพุทธ
รูป

35,000

โครงการก่อสร้างรัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 
(โนนสว่าง)

900,000

โครงการก่อสร้างอ่าง
แปรงฟันสําหรับเด็ก
เล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 1 (บ้านเกิง)

100,000

โครงการก่อสร้างอ่าง
แปรงฟันสําหรับเด็ก
เล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2

100,000

โครงการเทลานคอนก
รีต ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 1 (บ้านเกิง)

250,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์การเรียนรู้
สถานีรถไฟบ้านไผ่ 
(กองการศึกษา)

500,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยคุ้มใหม่

317,000

วันทีพิมพ์ : 15/8/2561  13:38:44 หน้า : 36/44



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยแยกตะวันออก
ศาลากลางบ้าน (ชุมชน
หลัก 14)

130,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยหลังร้านอาหาร
ตะวันนา

682,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ซอยเจริญสุข 5 (ช่วงที 
2)

165,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนเข้าอ่างเก็บนํา
ห้วยทราย

333,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนภายในหมู่บ้าน
นิยม

387,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนสงค์บัวลีแว

324,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
สาธารณะ ซอยแยก
ซอยราชการ

292,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
สาธารณะ ซอยแยก
ถนนเจนจบทิศ ซอย 8 
(แยกที 1)

229,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ ถนนเจนจบ
ทิศ ซอย 8 (แยกที 2)

273,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยแยกตะวันออก
ศาลากลางบ้าน (ชุมชน
หลัก 14)

130,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยหลังร้านอาหาร
ตะวันนา

682,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ซอยเจริญสุข 5 (ช่วงที 
2)

165,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนเข้าอ่างเก็บนํา
ห้วยทราย

333,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนภายในหมู่บ้าน
นิยม

387,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนสงค์บัวลีแว

324,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
สาธารณะ ซอยแยก
ซอยราชการ

292,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
สาธารณะ ซอยแยก
ถนนเจนจบทิศ ซอย 8 
(แยกที 1)

229,000

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อมท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ ถนนเจนจบ
ทิศ ซอย 8 (แยกที 2)

273,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อมระบบ
ระบายนํา ซอย
สาธารณะ ซอยแยก
ถนนทองประเสริฐ 
ซอย 12

273,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
สาธารณะ ซอย
ประธานสามัคคี

214,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
สาธารณะ ซอยประปา 
1/9

543,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
สาธารณะ ซอยแยก
ถนนเอียมไพบูลย์ ซอย 
2 (หน้าโรงงานเย็บผ้า)

1,355,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
สาธารณะ ซอยสมบัติ
พัฒนา (ฝังทิศเหนือ)

962,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ ถนนสมหวัง 
– สังวาลย์ ซอย 3

390,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ ถนน
สุขาภิบาล 2 (ฝังทิศ
ตะวันตก)

563,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ ถนนหนองลุ
มพุก (ด้านทิศตะวัน
ออก)

1,870,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ ถนนหนองลุ
มพุก ซอย 3

652,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. พร้อมระบบ
ระบายนํา ซอย
สาธารณะ ซอยแยก
ถนนทองประเสริฐ 
ซอย 12

273,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
สาธารณะ ซอย
ประธานสามัคคี

214,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
สาธารณะ ซอยประปา 
1/9

543,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
สาธารณะ ซอยแยก
ถนนเอียมไพบูลย์ ซอย 
2 (หน้าโรงงานเย็บผ้า)

1,355,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ซอย
สาธารณะ ซอยสมบัติ
พัฒนา (ฝังทิศเหนือ)

962,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ ถนนสมหวัง 
– สังวาลย์ ซอย 3

390,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ ถนน
สุขาภิบาล 2 (ฝังทิศ
ตะวันตก)

563,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ ถนนหนองลุ
มพุก (ด้านทิศตะวัน
ออก)

1,870,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ ถนนหนองลุ
มพุก ซอย 3

652,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ ถนนหน้า
องค์การโทรศัพท์ 
(TOT)

399,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ ถนนอิน
ทกนก

1,470,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ ถนนศาลเจ้า 
ซอย 3

237,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร ถนนสาธารณะ 
ถนนเจริญสุข 3

266,000

เงินค่าชดเชยสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า 
K)

1,000,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียน
เทศบาล 2 อนุบาล
สาธิตฯ
โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียน
เทศบาลบ้านไผ่

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

520,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ ถนนหน้า
องค์การโทรศัพท์ 
(TOT)

399,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ ถนนอิน
ทกนก

1,470,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา ค.ส.ล. ถนน
สาธารณะ ถนนศาลเจ้า 
ซอย 3

237,000

โครงการปรับปรุงผิว
จราจร ถนนสาธารณะ 
ถนนเจริญสุข 3

266,000

เงินค่าชดเชยสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า 
K)

1,000,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียน
เทศบาล 2 อนุบาล
สาธิตฯ

150,000 150,000

โครงการปรับ
ปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียน
เทศบาลบ้านไผ่

150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

520,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

สนับสนุนโครงการส่ง
เสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการ
จัดการสิงแวดล้อมและ
เพิมรายได้ให้กับ
ชุมชน (กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม)

486,300

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

-โครงการอุดหนุนกิง
กาชาดอําเภอบ้านไผ่

เงินอุดหนุนกิจการ
ศาสนาในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

210,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- โครงการอุดหนุนทีว่า
การอําเภอบ้านไผ่

ค่าขยายเขตประปา 300,000

ค่าขยายเขตไฟฟ้า 300,000

เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.

เงินอุดหนุนในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สู่มาตรฐานการศึกษา 
ให้กับโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขตเทศบาล
เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การต่อสู้เพือเอาชนะยา
เสพติด

รวม 57,403,000 1,429,000 17,691,400 1,845,000 6,286,700 35,009,500 70,000 8,737,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

สนับสนุนโครงการส่ง
เสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการ
จัดการสิงแวดล้อมและ
เพิมรายได้ให้กับ
ชุมชน (กองสาธารณ
สุขและสิงแวดล้อม)

486,300

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

-โครงการอุดหนุนกิง
กาชาดอําเภอบ้านไผ่ 20,000 20,000

เงินอุดหนุนกิจการ
ศาสนาในเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผ่

210,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

- โครงการอุดหนุนทีว่า
การอําเภอบ้านไผ่ 20,000 20,000

ค่าขยายเขตประปา 300,000

ค่าขยายเขตไฟฟ้า 300,000

เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.

7,210,000 7,210,000

เงินอุดหนุนในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สู่มาตรฐานการศึกษา 
ให้กับโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขตเทศบาล

330,000 330,000

เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การต่อสู้เพือเอาชนะยา
เสพติด

555,000 555,000

รวม 66,528,500 11,677,700 40,321,500 247,000,000
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